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 اإلهـــــــــداء

 
 

 اللذان -حفظهما هللا وبارك في عمرهما -إلى أبى الحبيب إلى أمي الحبيبة 

 

 ساعدانــــــــــي كثيرا في حفــــــــظ كتــــــــــــــــــــاب هللا
 

 

 ال أعرف بما أُكافئهما فجزاهما هللا عنى خير الجــزاء
 

 

 إلى كل من علمني حــــرفــا

 
 

 م شيخى زوجى العزيز الذى علمنى الكثير والكثير وما زلتوأخص منه
 

 

 أنهل من علمه إلى اآلن فجزاه هللا عنى خير الجزاء
 

 

 

 إلى أبنائي األحبـــــاء

 

 إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمـل

 

 إلى طالبي األعـــزاء
 

 

 

 إلى أهلي جميعـــا
 

 

 

 أهدى هذا العمل
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 عينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من إن الحمد هلل نحمده و نست

يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادى له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، 

وأشهد أن محمد صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .  وقائد الغر المحجلين

 أما بعـــــد ؛                                       

  فإن أبهى ما تنصرف إليه القلوب ، وأرقى ما تسعى إليه الهمم ، وأفضل ما تتدبر فيه العقول تعلم

را يفالحرص أوال وأخكتاب هللا عز وجل وما تعلق به من علوم خادمة تفتح أغالقه وتيسر فهمه 

و قبل كل شىء على اإلخالص هلل جل وعال ، اإلخالص هلل سبحانه وتعالى في الطلب، فاهلل تعالى 

َ يَْجَعْل لَُكْم فُْرقَانًا " ُ ،[29]األنفال:يقول: "يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَّقُوا هللاَّ َ َويَُعلُِّمُكْم هللاَّ ويقول:" َواتَّقُوا هللاَّ

، فإذا اتقى اإلنسان ربه وأخلص له جعل هللا له فرقانًا يميز به بين الحق والباطل، وهذا [ 282]البقرة:"

الفرقان هو بداية الحصول على العلم. واإلخالص هلل سبحانه وتعالى يزيد بركة الوقت والعمر، 

، إنما ةوهذا ما يحتاج إليه الطالب للعلم، وهو كذلك يزيد بركة العلم؛ فليس العلم عن كثرة الرواي

 .العلم ما أدى إلى خشية هللا.

 

  وبعد فقد طلب منى العديد من الطالبات أن أضع لهم منهجا يسيروا عليه لضبط المتشابهات اللفظية

أللفاظ القرآن الكريم فهدانى ربى لوضع هذه المتشابهات فاستعنت باهلل عز وجل ثم استعنت ببعض 

ماتى والشبكة العنكبوتية وجمعت كل ذلك فى هذه كتب المتشابهات والمصاحف وما تلقيته من معل

المذكرة التى سميتها )فتح الرحمن الرحيم فى المتشابهات اللفظية فى القرآن الكريم( ، وقسمتها 

والجزء الثاني من األعراف ، ، وتم بحمد هللا أربعة أجزاء الجزء األول من الفاتحة إلى األنعام  إلى

 الجزء الثالث من مريم إلى فاطر وهو الذي نحن بصدده اآلن:، وتم بحمد هللا ، و إلى الكهف

  كاآلتى : الجزء الثالثوطريقة سيرى فى 

 : سرد المتشابهات كالتالى:أوال

 .متشابهات السورة وحدها -1

 القرآن كله ، وما انفردت به بعض السور.متشابهات السورة مع  -2

 .: أذكر بعض الروابط أو التفسير أحيانا ثانيا

 

 ى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين إنه ولى ذلك فأسأل رب

 والقادر عليه .

 كتبته راجية عفو ربها :

 أم حازم داليا عبد المجيد عبد المولى

 

http://www.herosh.com/


  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

4 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 بعض القواعد العامة لضبط المتشابهات

يعقلون ( الراء  –: تأمل )يرجعون  (171( و البقرة )18)البقرة  :الترتيب الهجائي )األلفبائي( مثال -1
 قبل العين

 القائمين( العين قبل القاف –( : تأمل )العاكفين 22( والحج)121مثال آخر:البقرة)
 بألسنتهم( الفاء قبل الالم –( : تأمل )بأفواههم 11( والفتح)127مثال آخر : آل عمران)

 (121يعملون( وحيدة بالمائدة ، تأخير الزكية في البقرة ) العناية باآلية الوحيدة : مثال )ساء ما -2
 ( "فسقوا" بيونس حرف السين 2( وغافر)33الربط بين المتشابهه واسم السورة : مثاليونس) -3

 ( "خالق" تتقدم بسورة غافر وكالهما على وزن فاعل22( وغافر)102مثال آخر األنعام)
 اه" السين متقدمة ونربطها بالشين الشعراء( "كذلك سلكن12( والحجر)200مثال آخر الشعراء)

( 141( والشعراء)74( ، األعراف )182 – 114الضبط بالزيادة للموضع المتأخر: مثال الشعراء) -4
 (12( و النمل)82، األعراف)

 قلة التركيب اللفظي مثل سورتي آل عمران واألعراف نجد فيها قلة التركيب اللفظي -1
 الضب بالجمل اإلنشائية نحو:  -2

  اعتكاف في الحج )وههر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود(ال -
 21إلى   21فكر العالم فأسمع العقالء نعني بها اآليات من سورة الروم من -
 اهتدى المقتدي : في الزخرف )على آثارهم مهتدون( ثم )مقتدون( -
 ة رجل" يس"من أقصا المدين –رجل القصص ، يس األقصا: "رجل من أقصا المدينة" القصص  -
 غفر اهلل للحاج محمد يوسف -
سجدت األنعام للغافر: اسماء السور التي جاء فيها لفظ"أفال تتذكرون"األنعام غافر"لعلكم  -

 تتذكرون"السجدة
 نساء الجن أحزاب : أسماء السور التي جاء فيها "خالدين فيها أبدا" -
 هذا النمل ونحن المؤمنون : واضحة -
 لنساء ** ويزيَدهم يا سامر في النور وفاهريزيُدهم يا والء فى الشورى وا -
 33قبل " يأكل"آية 24يريد المؤمنون األكل: أي في سورة المؤمنون جاءت " يريد" آية  -

 الضبط بجمع األحرف األولى من أوائل الكلمات المتشابهة: -7
 ولقد صبحهم" القمر –ولقد راودوه  –أرص : " ولقد أنذرهم  -
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 178 – 177 – 172ن" آل عمران مهي –أليم  –عام : " عذاب عظيم  -
 43إال سحر(آية  –إال إفك  –" إال رجل رأس: للمواضع من سورة سبأ  -
 21 – 27 – 21يتفكرون"اآليات  –يعقلون  –سعت : النحل " يسمعون  -
 71 -23 – 22يفعلون" اآليات  –يصنعون  –عصف : المائدة "يعملون  -
 "خشية إمالق" –مخ: "من إمالق"  -
 2وغافر33وا" يونس كفر   –فك " فسقوا  -
 32 – 14شقيا" مريم  –عش: "عصيا  -
 113-112-111عذت : األنعام  -

 ربط الكلمات المتشابهات باسم السورة بالحركات مثل: -8
 يَنزِفون " األولى في الصًّافات والثانية في الواِقعة –" يُنَزفون  -
 خانالد   –افات موتَ تُ َنا" الص   –موتَ تَ َنا  -
 نالجِ  –وبة له نار جهنم " الت   فإن –" فأن له نار جهنم  -
 تحالفَ  –ف ويتم  نعمته" يوسُ  –"ويتم  نعمته  -

 : مالحظة 
 ”الصيحة مع الديار” و “ الرجفة مع الدار  ”
قاعدة عامه ) فأخذتهم الرجفة ( سيكون الكالم في دارهم، ) ” الصيحة مع الديار” و “ الرجفة مع الدار  ”

 فأخذتهم الصيحة ( سيكون الكالم في ديارهم
 : أيضا يالحظ

 . : في سورة األعراف وفاهر وسبأالنفع قبل الضر-1
 . تذكر قبل أن تموت اللهو قبل اللعب في األعراف والعنكبوت-2
 :البقر يسرح -3
 ( سورةالبقرة231ن  فََأْمِسُكوُهن  ِبَمْعُروٍف َأْوَسرُِّحوُهن  ِبَمْعُروٍف{ )َوِإَذا هَل ْقُتُم الن َساء فَ بَ َلْغَن َأَجَلهُ (
 ( سورة الطالق2فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهن  فََأْمِسُكوُهن  ِبَمْعُروٍف َأْوفَارُِقوُهن  ِبَمْعُروٍف { )(

لبقرة لسين في )سرحوهن( سورةالك في ضبطها أن تقول: السين قبل الفاء في حروف الهجاء، وهي هنا كذلك فا
 .والفاء )فارقوهن( في الطالق

 وقال بعضهم: فسرحوهن في البقرة، فتذكر أن البقر يسرح
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 تشابهات في سورة مريمم
 

 ( :ِإذْ * )

 (( .3) نَاَدى رَب ُه ِنَداء َخِفيًّا ِإذْ )
 (( .42ْغِني َعنَك َشْيًئا )قَاَل أِلَبِيِه يَا أََبِت ِلَم تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل يُ ْبِصُر َواَل ي ُ  ِإذْ )
 

 ( :قَالَ * )

 (( .4ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتَ َعَل الر ْأُس َشْيًبا َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا ) َربِّ  قَالَ )
 (( .8)ِكَبِر ِعِتيًّا أَن ى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن الْ  َربِّ  قَالَ )
 (( .1)َكَذِلَك قَاَل رَب َك ُهَو َعَلي  َهيٌِّن َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن قَ ْبُل َوَلْم َتُك َشْيًئا   قَالَ )
 (( .10) اْجَعل لِّي آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأال  ُتَكلَِّم الن اَس َثاَلَث لََياٍل َسِويًّا َربِّ  قَالَ )
 (( .11)َرُسوُل رَبِِّك أِلََهَب َلِك ُغاَلًما زَِكيًّا ِإن َما أَنَا  قَالَ )
 (( .21) َكَذِلِك قَاَل رَب ِك ُهَو َعَلي  َهيٌِّن َولَِنْجَعَلُه آيًَة ِللن اِس َورَْحَمًة مِّن ا وََكاَن َأْمًرا م ْقِضيًّا  قَالَ )
 (( .30) ِبيًّاِإنِّي َعْبُد الل ِه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَ  قَالَ )
 (( .42)َأرَاِغٌب أَنَت َعْن آِلَهِتي يَا ِإْبراِهيُم لَِئن ل ْم تَنَتِه أَلَْرُجَمن َك َواْهُجْرِني َمِليًّا  قَالَ )
 (( .47) َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْستَ ْغِفُر َلَك رَبِّي ِإن ُه َكاَن ِبي َحِفيًّا قَالَ )

 
 ( :َشِقيًّا* )

 (( .4) َشِقيًّاَوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتَ َعَل الر ْأُس َشْيًبا َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ )قَاَل َربِّ ِإنِّي 
 (( .32) َشِقيًّا)َوبَ رًّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجب ارًا 

 (( .48) َشِقيًّاوَن ِبُدَعاء رَبِّي َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الل ِه َوَأْدُعو رَبِّي َعَسى َأال  َأكُ )
 

 ( :وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا* )

 (( .1فَ َهْب ِلي ِمن ل ُدنَك َولِيًّا ) وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا)َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َورَاِئي 
 (( .8)َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيًّا  وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًراقَاَل َربِّ أَن ى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم )

 
 : ( يَا) اآليات التى بدأت بالنداء* 

 (( .7زََكرِي ا ِإن ا نُ َبشُِّرَك بُِغاَلٍم اْسُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعل ل ُه ِمن قَ ْبُل َسِميًّا ) يَا)
َناُه اْلُحْكَم صَ  يَا)  (( .12) ِبيًّاَيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقو ٍة َوآتَ ي ْ
 (( .28) ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُم ِك بَِغيًّا يَا)
 (( .43) أََبِت ِإنِّي َقْد َجاءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَات ِبْعِني َأْهِدَك ِصَراهًا َسوِيًّا يَا)
 (( .44)اَن ِإن  الش ْيطَاَن َكاَن لِلر ْحَمِن َعِصيًّا أََبِت اَل تَ ْعُبِد الش ْيطَ  يَا)
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 (( .41)أََبِت ِإنِّي َأَخاُف َأن يََمس َك َعَذاٌب مَِّن الر ْحَمن فَ َتُكوَن ِللش ْيطَاِن َولِيًّا  يَا)
 ( :َسِميًّا* )

 (( .7) ُه ِمن قَ ْبُل َسِميًّايَا زََكرِي ا ِإن ا نُ َبشُِّرَك بُِغاَلٍم اْسُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعل ل  )
نَ ُهَما فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِِه َهْل تَ ْعَلُم َلُه َسِميًّا )  (( .21)َرب  الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ
 

 ( :أَن ى َيُكوُن ِلي ُغاَلمٌ * )

 (( .8)ًرا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيًّا وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاقِ  أَن ى َيُكوُن ِلي ُغاَلمٌ  َربِّ قَاَل )
 (( .20َوَلْم يَْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك بَِغيًّا ) أَن ى َيُكوُن ِلي ُغاَلمٌ )قَاَلْت 

 
 ( :ِعِتيًّا* )

 (( .8) ِعِتيًّاِر قَاَل َربِّ أَن ى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكبَ )
 (( .21) ِعِتيًّاثُم  لََننزَِعن  ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي  ُهْم َأَشد  َعَلى الر ْحَمِن )

 
 ( :ُهَو َعَلي  َهيِّنٌ * )

 (( .1)َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن قَ ْبُل َوَلْم َتُك َشْيًئا  ُهَو َعَلي  َهيِّنٌ  رَب كَ  قَالَ  َكَذِلكَ  قَالَ )
 (( .21) َولَِنْجَعَلُه آيًَة ِللن اِس َورَْحَمًة مِّن ا وََكاَن َأْمًرا م ْقِضيًّا ُهَو َعَلي  َهيِّنٌ  رَب كِ  قَالَ  ِلكِ َكذَ  قَالَ )

 
 ( :َسوِيًّا* )

 (( .10) َسِويًّاقَاَل َربِّ اْجَعل لِّي آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأال  ُتَكلَِّم الن اَس َثاَلَث لََياٍل )
َها ُروَحَنا فَ َتَمث َل َلَها َبَشًرا )فَات خَ   (( .17) َسِويًّاَذْت ِمن ُدونِِهْم ِحَجابًا فََأْرَسْلَنا ِإلَي ْ

 (( .43) َسوِيًّايَا أََبِت ِإنِّي َقْد َجاءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَات ِبْعِني َأْهِدَك ِصَراهًا )
 

 ( :ُبْكَرًة َوَعِشيًّا* )

 (( .11) بُْكَرًة َوَعِشيًّاَلى قَ ْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأن َسبُِّحوا )َفَخَرَج عَ 
 (( .22) بُْكَرًة َوَعِشيًّا)اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإال  َساَلًما َوَلُهْم رِْزقُ ُهْم ِفيَها 

 ( :َصِبيًّا* )

َناُه اْلُحْكَم يَا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقو ٍة َوآت َ )  (( .12) َصِبيًّاي ْ
 (( .21) َصِبيًّافََأَشاَرْت ِإلَْيِه قَاُلوا َكْيَف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد )

 ( :َتِقيًّا* )

 (( .13) َتِقيًّا)َوَحَنانًا مِّن ل ُدن ا َوزََكاًة وََكاَن 
 (( .18) ِقيًّاتَ )قَاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ بِالر ْحَمن ِمنَك ِإن ُكنَت 

 (( .23) َتِقيًّاتِْلَك اْلَجن ُة ال ِتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمن َكاَن )
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 ( : َوبَ رًّا ِبَواِلَدِتي - ِبَواِلَدْيهِ  َوبَ رًّا* )

 (( .14) َعِصيًّا َجب ارًا َيُكن َوَلمْ  ِبَواِلَدْيهِ  َوبَ رًّا)
 (( .32) َشِقيًّا ب ارًاجَ  َيْجَعْلِني َوَلمْ  ِبَواِلَدِتي َوبَ رًّا)
 

 ( :َعِصيًّا* )

 (( .14) َعِصيًّا)َوبَ رًّا ِبَواِلَدْيِه َوَلْم َيُكن َجب ارًا 
 (( .44) َعِصيًّايَا أََبِت اَل تَ ْعُبِد الش ْيطَاَن ِإن  الش ْيطَاَن َكاَن لِلر ْحَمِن )

 ( :َساَلًما - الس اَلم – َساَلم* )

َعُث َحيًّا )َعَلْيِه ي َ  َساَلمٌ )وَ   (( .11ْوَم ُوِلَد َويَ ْوَم يَُموُت َويَ ْوَم يُ ب ْ
 (( .33َعَلي  يَ ْوَم ُوِلدت  َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحيًّا ) الس اَلمُ )وَ 
 (( .47) َعَلْيَك َسَأْستَ ْغِفُر َلَك رَبِّي ِإن ُه َكاَن ِبي َحِفيًّا َساَلمٌ قَاَل )
 (( .22)َوَلُهْم رِْزقُ ُهْم ِفيَها بُْكَرًة َوَعِشيًّا  َساَلًماَها َلْغًوا ِإال  اَل َيْسَمُعوَن ِفي)
 

 ( :َحيًّا* )

َعثُ )  (( .11) َحيًّا َوَساَلٌم َعَلْيِه يَ ْوَم ُوِلَد َويَ ْوَم يَُموُت َويَ ْوَم يُ ب ْ
 (( .31)  َحيًّااِة َما ُدْمُت َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني بِالص اَلِة َوالز كَ )
 (( .33) َحيًّا َوالس اَلُم َعَلي  يَ ْوَم ُوِلدت  َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعثُ )
نَساُن أَئَِذا َما ِمت  َلَسْوَف ُأْخَرُج )  (( .22) َحيًّاَويَ ُقوُل اإْلِ
 

 ( :ِفي اْلِكَتابِ  َواذُْكرْ * )

 (( .12يََم ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيًّا )َمرْ  َواذُْكْر ِفي اْلِكَتابِ )
يًقا ن ِبيًّاِإبْ َراِهيَم ِإن ُه َكاَن  َواذُْكْر ِفي اْلِكَتابِ )  (( .41) ِصدِّ
 (( .11) ُموَسى ِإن ُه َكاَن ُمْخَلًصا وََكاَن َرُسواًل ن ِبيًّا َواذُْكْر ِفي اْلِكَتابِ )
 (( .14) ِإْسَماِعيَل ِإن ُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسواًل ن ِبيًّا َتابِ َواذُْكْر ِفي اْلكِ )
يًقا ن ِبيًّاِإْدرِيَس ِإن ُه َكاَن  َواذُْكْر ِفي اْلِكَتابِ )  (( .12) ِصدِّ

 
 ( :َمَكانًا* )

 (( .12) َشْرِقيًّا َمَكانًا ِمْن َأْهِلَها انَتَبَذتْ  ِإذِ )َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْريََم 
 (( .22) َقِصيًّا َمَكانًا بِهِ  انَتَبَذتْ فَ )َفَحَمَلْتُه 

 (( .17)َعِليًّا  َمَكانًاَوَرفَ ْعَناُه )
 ( .(71َوَأْضَعُف ُجنًدا ) م َكانًاَفَسيَ ْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ  ...)ُقْل َمن َكاَن ِفي الض اَلَلِة فَ ْلَيْمُدْد َلُه الر ْحَمُن َمدًّا 
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 ( :بَِغيًّا* )

 (( .20) بَِغيًّا)قَاَلْت أَن ى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَلْم يَْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك 
 (( .28) بَِغيًّايَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُم ِك )
 

 ( :م ْقِضيًّا* )

 (( .21) م ْقِضيًّاَو َعَلي  َهيٌِّن َولَِنْجَعَلُه آيًَة ِللن اِس َورَْحَمًة مِّن ا وََكاَن َأْمًرا قَاَل َكَذِلِك قَاَل رَب ِك هُ )
 (( .71) م ْقِضيًّاَوِإن مِّنُكْم ِإال  َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبَِّك َحْتًما )

 
 ( :ِجذِْع الن ْخَلةِ * )

 (( .23) قَاَلْت يَا لَْيَتِني ِمت  قَ ْبَل َهَذا وَُكنُت َنْسًيا م نِسيًّا َلةِ ِجذِْع الن خْ فََأَجاءَها اْلَمَخاُض ِإَلى )
 (( .21)ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرهًَبا َجِنيًّا ِجذِْع الن ْخَلِة َوُهزِّي ِإلَْيِك بِ )
 

 ( :نَِبيًّا* )

 . ((30) نَِبيًّا)قَاَل ِإنِّي َعْبُد الل ِه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني 
َنا َلُه ِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلَنا )  (( .41) نَِبيًّافَ َلم ا اْعتَ َزَلُهْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل ِه َوَهب ْ
َنا َلُه ِمن ر ْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن )  (( . 13) نَِبيًّاَوَوَهب ْ
يًقاَن َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإبْ َراِهيَم ِإن ُه َكا)  (( .41) ن ِبيًّا ِصدِّ
يًقاَواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإن ُه َكاَن )  (( .12) ن ِبيًّا ِصدِّ
 (( .11) ن ِبيًّا َرُسواًل َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإن ُه َكاَن ُمْخَلًصا وََكاَن )
 (( .14) ن ِبيًّا َرُسواًل اِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإن ُه َكاَن صَ ) 
 

 ( :بِالص اَلِة َوالز َكاةِ * )

 (( .31َما ُدْمُت َحيًّا ) بِالص اَلِة َوالز َكاةِ )َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني 
 (( .11)رَبِِّه َمْرِضيًّا  وََكاَن ِعندَ  بِالص اَلِة َوالز َكاةِ وََكاَن يَْأُمُر َأْهَلُه )

 ( :َأن يَ ت ِخذَ * )

 (( .31ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى َأْمًرا فَِإن َما يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكوُن ) ِمن َوَلدٍ  َأن يَ ت ِخذَ  لِل هِ )َما َكاَن 
 (( .12) َوَلًدا َأن يَ ت ِخذَ  لِلر ْحَمنِ َوَما يَنَبِغي )

 
 ( :يَا أََبتِ * )

 (( .42)َما اَل َيْسَمُع َواَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغِني َعنَك َشْيًئا  تَ ْعُبدُ ِلَم  يَا أََبتِ اَل أِلَبِيِه ِإْذ قَ )
 (( .43)َقْد َجاءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَات ِبْعِني َأْهِدَك ِصَراهًا َسوِيًّا  ِإنِّي يَا أََبتِ )
 (( .44)َكاَن لِلر ْحَمِن َعِصيًّا   الش ْيطَانَ ِإن   نَ الش ْيطَا تَ ْعُبدِ اَل  يَا أََبتِ )
 (( .41)َولِيًّا  ِللش ْيطَانِ َأَخاُف َأن يََمس َك َعَذاٌب مَِّن الر ْحَمن فَ َتُكوَن  ِإنِّي يَا أََبتِ )
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 ( :ِمن ُدوِن الل هِ  يَ ْعُبُدوَن  -َتْدُعوَن * )

 (( .48)َوَأْدُعو رَبِّي َعَسى َأال  َأُكوَن ِبُدَعاء رَبِّي َشِقيًّا الل هِ  ِمن ُدونِ َتْدُعوَن  َوَماَوَأْعَتزُِلُكْم )
َنا َلُه ِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلَنا نَِبيًّا  ِمن ُدوِن الل هِ  يَ ْعُبُدونَ  َوَما اْعتَ َزَلُهمْ فَ َلم ا )  (( .41)َوَهب ْ

 
َنا* )  ( :َوَهب ْ

َناا يَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل ِه فَ َلم ا اْعتَ َزَلُهْم َومَ )  (( .41)َلُه ِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلَنا نَِبيًّا  َوَهب ْ
َناوَ )  (( .10)َلُهم مِّن ر ْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليًّا  َوَهب ْ
َناوَ )  (( .13)َلُه ِمن ر ْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن نَِبيًّا  َوَهب ْ

 ( :َعِليًّا* )

َنا َلُهم مِّن ر ْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق )  (( .10) َعِليًّاَوَوَهب ْ
 (( .17) َعِليًّاَوَرفَ ْعَناُه َمَكانًا )

 
َلى َعَلْيِهمْ * )  ( :ِإَذا تُ ت ْ

َنا رِّي ِة آَدَم َوِمم ْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح َوِمن ُذرِّي ِة ِإبْ َراِهيَم َوِإسْ ُأْولَِئَك ال ِذيَن أَنْ َعَم الل ُه َعَلْيِهم مَِّن الن ِبيِّيَن ِمن ذُ ) ِإَذا َرائِيَل َوِمم ْن َهَديْ َنا َواْجَتبَ ي ْ
َلى َعَلْيِهمْ   (( .18)َخر وا ُسج ًدا َوُبِكيًّا  آيَاُت الر ْحَمن تُ ت ْ

َلى َعَلْيِهْم َوإِ ) ٌر م َقاًما َوَأْحَسُن نَِديًّا قَ  بَ ي َِّناتٍ  آيَاتُ َناَذا تُ ت ْ   (( .73)اَل ال ِذيَن َكَفُروا لِل ِذيَن آَمُنوا َأي  اْلَفرِيَقْيِن َخي ْ

 

 ( :َوَما* )

 (( .24)ا نَ تَ نَ ز ُل ِإال  بَِأْمِر رَبَِّك َلُه َما بَ ْيَن أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بَ ْيَن َذِلَك َوَما َكاَن رَب َك َنِسيًّ  َوَما)
 (( .12)يَنَبِغي لِلر ْحَمِن َأن يَ ت ِخَذ َوَلًدا  َوَما)

 
 ( :الس َماَواِت َواأْلَْرضِ * )

نَ ُهَما فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِِه َهْل تَ ْعَلُم َلُه َسِميًّا  الس َماَواِت َواأْلَْرضِ َرب  )  (( .21)َوَما بَ ي ْ
 (( .13)ِإال  آِتي الر ْحَمِن َعْبًدا  اِت َواأْلَْرضِ الس َماوَ ِإن ُكل  َمن ِفي )

 
نَسانُ * )  ( :اإْلِ

نَسانُ َويَ ُقوُل )  (( .22)أَئَِذا َما ِمت  َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا  اإْلِ
نَسانُ َأَواَل يَْذُكُر )  (( .27)أَن ا َخَلْقَناُه ِمن قَ ْبُل َوَلْم َيُك َشْيًئا  اإْلِ

 
 ( :ِجِثيًّا* )

 (( .28) ِجِثيًّاَورَبَِّك لََنْحُشَرن  ُهْم َوالش َياِهيَن ثُم  لَُنْحِضَرن  ُهْم َحْوَل َجَهن َم ف َ )
 (( .72) ِجِثيًّاثُم  نُ َنجِّي ال ِذيَن ات  َقوا و نََذُر الظ اِلِميَن ِفيَها )
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 ( :ثُم  * )

 (( .21)ى الر ْحَمِن ِعِتيًّا لََننزَِعن  ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي  ُهْم َأَشد  َعلَ  ثُم  )
 (( .70)لََنْحُن َأْعَلُم بِال ِذيَن ُهْم َأْوَلى بَِها ِصِليًّا  ثُم  )
 (( .72) نُ َنجِّي ال ِذيَن ات  َقوا و نََذُر الظ اِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا ثُم  )

 
ٌر * )  ( :... َوَأْحَسنُ  -...َخي ْ

َلى َعَلْيِهْم آيَات ُ ) رٌ َنا بَ ي َِّناٍت قَاَل ال ِذيَن َكَفُروا لِل ِذيَن آَمُنوا َأي  اْلَفرِيَقْيِن َوِإَذا تُ ت ْ  (( .73)نَِديًّا  َأْحَسنُ م َقاًما وَ  َخي ْ
َلُهم مِّن قَ ْرٍن ُهْم )  (( .74)أَثَاثًا َورِئْ ًيا  َأْحَسنُ وََكْم َأْهَلْكَنا قَ ب ْ
رٌ اْلَباِقَياُت الص اِلَحاُت َويَزِيُد الل ُه ال ِذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى وَ ) رٌ ِعنَد رَبَِّك ثَ َوابًا  َخي ْ  (( .72)م َردًّا  َوَخي ْ

 
َلُهم مِّن قَ ْرنٍ * )  ( :وََكْم َأْهَلْكَنا قَ ب ْ

َلُهم مِّن قَ ْرٍن ُهْم )  (( .74)أَثَاثًا َورِئْ ًيا  َأْحَسنُ وََكْم َأْهَلْكَنا قَ ب ْ
َلُهم مِّن قَ ْرنٍ ) ُهم مِّْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع َلُهْم رِْكًزا  وََكْم َأْهَلْكَنا قَ ب ْ  (( .18)َهْل ُتِحس  ِمن ْ

 ( :َوَلًدا* )

 (( . 77) َوَلًداَأفَ َرأَْيَت ال ِذي َكَفَر بِآيَاتَِنا َوقَاَل أَلُوتَ َين  َمااًل وَ )
 (( .88) َوَلًداَوقَاُلوا ات َخَذ الر ْحَمُن )

 ( :َعْهًدا* )

 (( .78) َعْهًداَب َأِم ات َخَذ ِعنَد الر ْحَمِن أَاه َلَع اْلَغيْ )
 (( .87) َعْهًدااَل يَْمِلُكوَن الش َفاَعَة ِإال  َمِن ات َخَذ ِعنَد الر ْحَمِن )

 ( :َكال  * )

 (( .71)َسَنْكُتُب َما يَ ُقوُل َونَُمد  َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّا  َكال  )
ا َسَيْكُفُروَن ِبِعَبادَ  َكال  )  (( .82)تِِهْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

 ( :فَ ْرًدا* )

 (( .80) فَ ْرًداَونَرِثُُه َما يَ ُقوُل َويَْأتِيَنا )
 (( .11) فَ ْرًداوَُكل ُهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة )
 

ا* )  ( :َعدًّ

اَفاَل تَ ْعَجْل َعَلْيِهْم ِإن َما نَ ُعد  َلُهْم )  (( .84) َعدًّ
  (( .14) َعدًّاَأْحَصاُهْم َوَعد ُهْم  َلَقدْ )

 

 ( :َلَقدْ * )

 (( .81)ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدًّا  َلَقدْ )
 (( .14)َأْحَصاُهْم َوَعد ُهْم َعدًّا  َلَقدْ )
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 سورة مريم مع القرآن

 

 (  04, آل عمران  8" َقالَ َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِى ُغالٌَم " ) مريم -1

 
 (  24ُكوُن لِى ُغالٌَم َولَْم َيْمَسْسنِى َبَشٌر " ) مريم " َقالَْت أَنَّى يَ -2

 (  04َولَْم َيْمَسْسنِى َبَشٌر " ) آل عمران  َولَدٌ " َقالْت َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِى 

 
ا " ) مري-3 اَس َثالَث لََياٍل َسِوي ً  (  14م " َقالَ َربِّ اْجَعل لِّى َءاَيًة َقالَ َءاَيُتَك أاَلَّ ُتَكلَِّم النَّ

اٍم إاِلَّ َرْمًزا " ) آل عمران  اَس َثالَثَة أَيَّ  (  01" َقالَ َربِّ اْجَعل لِّى َءاَيًة َقالَ َءاَيُتَك أاَلَّ ُتَكلَِّم النَّ

 
 (  11, مريم  47" َفَخَرَج َعلَى َقْوِمِه " ) القصص -0

 
 لُوا " { (" َقا 34, }الذاريات 21" َقالَ َكَذلِِك َقالَ َربُِّك " )مريم  -5

 
َما َيقُولُ لَُه ُكن َفَيُكون" -6  "  إَِذا َقَضى أْمًرا َفإنَّ

 " َوإَِذا " { (  114" َفإَِذا " { , } البقرة  68, } غافر  04, آل عمران  35) مريم 

 (  82" ) يس  َيقُولَ لَُه ُكن َفَيُكون" إَذا أَراَد أْمًرا أن 
َما َقْولَُنا لَِشْىٍء إَِذا أَ   (  04" ) النحل  نَّقُولَ لَُه ُكن َفَيُكونَرْدَناهُ أَن " إِنَّ

 
ُكْم َفاْعُبُدوهُ َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتقِيم " ) مريم - 4  ( 36" َوإِنَّ هللاَ َربِّى َوَربُّ

ُكْم َفاْعُبُدوهُ َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتقِيم " ) آل عمران   (  51" إِنَّ هللاَ َربِّى َوَربُّ

ُكْم َفاْعُبُدوهُ َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتقِيم " ) الزخرف  " إنَّ هللاَ ُهوَ   (  60َربِّى َوَربُّ

 
 (  34, مريم  65" َفاْخَتلََف األَْحَزاُب ِمن َبْينِِهم " ) الزخرف  -8

 

 (  18, غافر  37" َوأَنِذْرُهْم " ) مريم  -7

 
 (  07" َوَهْبَنا لَُه إْسَحاَق َوَيْعقُوَب " ) مريم  -14
 (  80, األنعام  42, األنبياء  24قُوَب " ) العنكبوت ـْ َوَوَهْبَنا لَُه إْسَحاَق َوَيعْ "      

ْحَمتَِنا " ) مريم      ن رَّ  (  54" َوَوَهْبَنا لَُهم مِّ
ْحَمتَِنا " ) مريم       (  53" َوَوَهْبَنا لَُه ِمن رَّ

 
 ( ورثوا الكتاب  167, األعراف صالةأضاعو ال 57" َفَخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف " ) مريم  -11
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 (  64" إالَّ َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ َصالًِحا " ) مريم  -12
ا َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ َصالًِحا " ) القصص        ( 64" َفأمَّ
 (  44َصالًِحا " ) الفرقان  اَب َوَءاَمَن َوَعِملَ َعَمالً " إالَّ َمن تَ       

 
 (  وال تأثيما إال قيال سالما سالما  25, الواقعة إال سالما  62َيْسَمُعوَن فِيَها لَْغًوا " ) مريم  " الَ  -13

 
ُة الَّتِى " ) مريم  -10  أورثتموها" { (   " َوتِْلكَ  42, } الزخرف نورث 63" تِْلَك اْلَجنَّ

 
َناتٍ "  -15  ,  03, سبأ  42, الحج  43, مريم  4, األحقاف  25ة " ) الجاثي َوإَذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم َءاَياُتَنا َبيَّ

 " َوإَذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم َءاَياُتَنا " ( 31األنفال      

 
 " َوَقالَ " { (  12, العنكبوت  11, } األحقاف  43, مريم  04" ) يس  َقالَ الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن َءاَمُنوا"  -16

 
 (  78,  40, مريم  36َقْبلَُهم ِمن َقْرن " ) ق  َناَكْم أْهلَكْ  " وَ        -14

 (  6, األنعام  3ِمن َقْبلِِهم ِمَن َقْرن " ) ص  َكْم أَْهلَْكَنا"                
 (  31َقْبلَُهم ِمن اْلقُُروِن " ) يس  َكْم أْهلَْكَنا" ألَْم َيَرْوا      

 (  26لِِهم ِمَن اْلقُُروِن َيْمُشوَن فِى َمَساِكنِِهْم " ) السجدة ِمن َقبْ  َكْم أْهلَْكَنا" أَولَْم َيْهِد لَُهْم 
َن اْلقُُروِن َيْمُشوَن فِى َمَساِكنِِهْم " ) طه  َكْم أْهلَْكَنا" أَولَْم َيْهِد لَُهْم   (  128َقْبلَُهم مِّ

 
 (  20, الجن  45" َحتَّى إَِذا َرأَْوا َما ُيوَعُدون " ) مريم  -18

 
ا " ) مريم " َواْلبَ  -17 َرد ً َك َثَواًبا َوَخْيٌر مَّ الَِحاُت َخْيٌر ِعنَد َربِّ  " َوَخْيٌر أََمالً " { (  06, } الكهف  46اقَِياُت الصَّ

 
ْحَمِن َعْهًدا " ) مريم  -24 َخَذ ِعنَد الرَّ  (  48" أَِم اتَّ
ْحَمِن َعْهًدا " ) مريم   َخَذ ِعنَد الرَّ  ( 84" إاِلَّ َمِن اتَّ
ْحَمُن َولًَدا " ) األنبياء " َوقَ   َخَذ الرَّ  (  88, مريم  26الُوا اتَّ

 
ْرَناهُ بِلَِسانَِك " ) الدخان  -31 َما َيسَّ  ( 74, مريم  58" َفإنَّ
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 متشابهات داخل سورة هه
 

 ( :الل ُه اَل ِإَلَه ِإال  ُهوَ * )
 ((.8)َنى َلُه اأْلَْسَماء اْلُحسْ  الل ُه اَل ِإَلَه ِإال  ُهوَ )
 ((.14)فَاْعُبْدِني َوَأِقِم الص اَلَة ِلذِْكِري  أَنَا الل ُه اَل ِإَلَه ِإال  ِإن ِني أَنَا )
 ((.18)َوِسَع ُكل  َشْيٍء ِعْلًما  اَل ِإَلَه ِإال  ُهوَ  ال ِذي الل هُ ِإن َما ِإَلُهُكُم )
 

 ( :ِإذْ * )
َها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى الن اِر ُهًدى رََأى نَارًا فَ َقاَل أِلَْهِلِه امْ  ِإذْ )  ((10)ُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت نَارًا ل َعلِّي آتِيُكم مِّن ْ
َنا ِإَلى ُأمَِّك َما يُوَحى  ِإذْ )  ((.38)َأْوَحي ْ
 ((.40) ...َتْمِشي ُأْخُتَك فَ تَ ُقوُل َهْل َأُدل ُكْم َعَلى َمن َيْكُفُلُه  ِإذْ )
 

 

 ( :اْذَهبْ * )
 ((.24) ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإن ُه َهَغى َهبْ اذْ )
 ((.42)أَنَت َوَأُخوَك بِآيَاِتي َواَل تَِنَيا ِفي ِذْكِري  اْذَهبْ )
 ((.43) ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإن ُه َهَغى اْذَهَبا)
 
 

 ( :َوَلَقدْ * )
 ((.37)َمنَ ن ا َعَلْيَك َمر ًة ُأْخَرى  َوَلَقدْ )
 ((.12)َنا ُكل َها َفَكذ َب َوأََبى َأرَيْ َناُه آيَاتِ  َوَلَقدْ )
َنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب َلُهْم هَرِيًقا ِفي اْلَبْحِر يَ َبًسا ال  َتَخاُف َدرًَكا َواَل تَ  َوَلَقدْ )  ((.77) َشىخْ َأْوَحي ْ
 ((.10)م بِِه َوِإن  رَب ُكُم الر ْحَمُن فَات ِبُعوِني َوَأِهيُعوا َأْمِري قَاَل َلُهْم َهاُروُن ِمن قَ ْبُل يَا قَ ْوِم ِإن َما فُِتنتُ  َوَلَقدْ )
 ((.111)َعِهْدنَا ِإَلى آَدَم ِمن قَ ْبُل فَ َنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًما  َوَلَقدْ )
 

 ( :ِإن ا* )
َنا َأن  اْلَعَذاَب َعَلى َمن َكذ َب َوتَ َول ى ِإن ا)  ((.48) َقْد ُأوِحَي ِإلَي ْ
ٌر َوأَبْ َقى  ِإن ا)  ((.73)آَمن ا بَِرب َِّنا لِيَ ْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْهتَ َنا َعَلْيِه ِمَن السِّْحِر َوالل ُه َخي ْ
 

 ( :ُكُلوا* )
ُْوِلي الن  َهى  ُكُلوا)  ((.14)َواْرَعْوا أَنْ َعاَمُكْم ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت ألِّ
 ((.81)يَِّباِت َما َرزَقْ َناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِه فَ َيِحل  َعَلْيُكْم َغَضِبي َوَمن َيْحِلْل َعَلْيِه َغَضِبي فَ َقْد َهَوى ِمن هَ  ُكُلوا)
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ُْوِلي الن  َهى* )  ( :ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت ألِّ
ُْوِلي الُكُلوا َواْرَعْوا أَنْ َعاَمُكْم ) َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكمْ  (14) ن  َهىِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت ألِّ  ...( ِمن ْ
َلُهم مَِّن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم ) ُْوِلي الن  َهىَأفَ َلْم يَ ْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا قَ ب ْ  (....َ َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت  (128) ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت ألِّ
 

 ( :أََبى* )
 ((12) أََبىَوَلَقْد َأرَيْ َناُه آيَاتَِنا ُكل َها َفَكذ َب وَ )
 ((112) أََبىَوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإال  ِإبِْليَس )
 

 ( :َوَقْد َأفْ َلحَ  - َوَقْد َخابَ * )
 ((. 21)افْ تَ َرى  َوَقْد َخاَب َمنِ ِذبًا فَ ُيْسِحَتُكْم بَِعَذاٍب قَاَل َلُهم م وَسى َويْ َلُكْم اَل تَ ْفتَ ُروا َعَلى الل ِه كَ )
 ((. 24)َمِن اْستَ ْعَلى اْليَ ْوَم  َوَقْد َأفْ َلحَ فََأْجِمُعوا َكْيدَُكْم ثُم  ائْ ُتوا َصفًّا )
 ((. 111)َحَمَل ظُْلًما  َوَقْد َخاَب َمنْ َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقي وِم )
 

 ( :واقَالُ * )
 ((. 23)ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن يُرِيَداِن َأن ُيْخرَِجاُكم مِّْن َأْرِضُكم ِبِسْحرِِهَما َوَيْذَهَبا ِبطَرِيَقِتُكُم اْلُمثْ َلى  قَاُلوا)
 ((. 21)يَا ُموَسى ِإم ا َأن تُ ْلِقَي َوِإم ا َأن ن ُكوَن َأو َل َمْن أَْلَقى  قَاُلوا)
 ((. 72)نْ َيا د  ثَِرَك َعَلى َما َجاءنَا ِمَن اْلبَ ي َِّناِت َوال ِذي َفطََرنَا فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض ِإن َما تَ ْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة الَلن ن  ؤْ  قَاُلوا)
ْلَنا َأْوزَارًا مِّن زِيَنِة اْلَقْوِم فَ َقَذفْ نَ  قَاُلوا)  ((. 87) اِمِري  اَها َفَكَذِلَك أَْلَقى الس  َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكَنا َوَلِكن ا ُحمِّ

 
 ( :يَ ْوَمِئذٍ * )

 ((.108)يَ ت ِبُعوَن الد اِعَي اَل ِعَوَج َلُه َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلر ْحَمِن َفاَل َتْسَمُع ِإال  َهْمًسا  يَ ْوَمِئذٍ )
 ((.101)ْحَمُن َوَرِضَي َلُه قَ ْواًل ال  تَنَفُع الش َفاَعُة ِإال  َمْن َأِذَن َلُه الر   يَ ْوَمِئذٍ )

 
 ( :وََكَذِلكَ  - َكَذِلكَ * )

َناَك ِمن ل ُدن ا ِذْكًرا  َكَذِلكَ )  ((. 11)نَ ُقص  َعَلْيَك ِمْن أَنَباء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتَ ي ْ
 ((. 113)ُهْم يَ ت  ُقوَن َأْو ُيْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َوَصر فْ َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعل   وََكَذِلكَ )
 ((. 127) َنْجِزي َمْن َأْسَرَف َوَلْم يُ ْؤِمن بِآيَاِت رَبِِّه َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأَشد  َوأَبْ َقى  وََكَذِلكَ )
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 سورة طه مع القرآنمتشابهات 
 
 " َهْل " ( 11ازعات , الن 9" َوَهْل َأتَاَك َحِديُث ُموَسى " ) طه  – 1
 
 " َوَهْل " { (  9, } طه  11, النازعات  1, الغاشية  11, البروج  22" َهْل َأتَاَك َحِديُث " ) الذاريات  - 2
 
 ( 11 ه" َفَقاَل ألْهِلِه اْمُكُثوا إنِّى َءاَنْسُت َنارًا َلَعلِّى َءاِتيُكم ِمْنَها ِبَقَبٍس أْو أِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى " ) ط – 3

 ( 1" ) النمل  ن" إْذ َقاَل ألْهِلِه إنِّى َءاَنْسُت َنارًا َسَئاِتيُكم ِمْنَها ِبَخَبٍر أْو َءاِتيُكم ِبِشَهاٍب َقَبٍس َلَعلَُّكْم َتْصَطُلو    
ْنَها ِبَخَبٍر أْو َجْذَوٍة ِمنَ   (29القصص  )َتْصَطُلون " النَّاِر َلَعلَُّكمْ  " َقاَل ألْهِلِه اْمُكُثوا إنِّى َءاَنْسُت َنارًا َلَعلِّى َءاِتيُكم مِّ

 
 " َفَلمَّا َجآَءَها ُنوِدَى " { ( 8, } النمل  11, طه  31" َفَلمَّا أتَاَها ُنوِدَى " ) القصص  -2
 
 ( 11" ِإنَّ السَّاَعَة َءاِتَيٌة " ) طه  – 1

 ( 1" َوأنَّ السَّاَعَة َءاِتَيٌة ال َرْيَب ِفيَها " ) الحج      
 ( 19" إنَّ السَّاَعَة آلِتَيٌة ال َرْيَب ِفيَها " ) غافر      
 
 ( 22" َواْضُمْم َيَدَك إَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء " ) طه  – 6

ِِ ُسوءٍ " َوأْدِخْل َيَدَك ِفى َجْيِبَك        ( 12" ) النمل  َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن َغْيِر
 ( 32ص َواْضُمْم إَلْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب " ) القصَتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َدَك ِفى َجْيِبَك " اْسُلْك يَ      

 
 " اْذَهَبا " { ( 23, } طه  11, النازعات  22" اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى " ) طه  – 1
 
 ( 21َعْيُنَها َوال َتْحَزن " ) طه  " َفَرَجْعَناَك إَلى ُأمَِّك َكْى َتَقرَّ  – 8

 ( 13" ) القصص  َكْى َتَقرَّ َعْيُنَها َوال َتْحَزن" َفَرَدْدَنُه إَلى ُأمَِّه       
 
 ( 21" َفأِتَياُه َفُقواَل إنَّا َرُسواَل َربَِّك َفأْرِسْل َمَعَنا َبِنى إْسرَاِءيل " ) طه  - 9

 ( 11,  16َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن " " أْن أْرِسْل َمَعَنا َبِنى إْسرَاِءيل " ) الشعراء " َفأِتَيا ِفْرَعْوَن َفُقواَل إنَّا 
 

 (َجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُباًل " وَ  11} الزخرف , 13) طه  " الَِّذى َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُباًل " – 11
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 ( 128,  12ٍت إُلوِلى النَُّهى " ) طه " ِإنَّ ِفى َذِلَك آلَيا -11
 

وا النَّْجَوى " ) األنبياء  -12  ( 62, طه  3" َوَأَسرُّ
 

مَّا َأن نَُّكوَن َأْوَل َمْن أَْلَقى " ) طه  -13  ( 61َقاُلوا َيا ُموَسى ِإمَّا َأن ُتْلِقَى َواِ 
مَّا َأن نَُّكونَ       ( 111َنْحُن اْلُمْلِقين " ) األعراف  " َقاُلوا َيا ُموَسى ِإمَّا َأن ُتْلِقَى َواِ 
 

ًدا " ) طه  -12  ( 11" َفأْلِقَى السََّحَرُة ُسجَّ
 ( 26" َفأُْلِقَى السََّحَرُة َساِجِدين " ) الشعراء       
 ( 121" َوأُْلِقَى السََّحَرُة َساِجِدين " )األعراف       

 
 ( 11) طه  " َقاُلوا َءاَمنَّا ِبَربِّ َهاُرون َوُموَسى " -11

 ( 121, األعراف  21" َقاُلوا َءاَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمين " ) الشعراء       
 ( 122, األعراف  28" َربِّ ُموَسى َوَهاُرون " ) الشعراء       

 
ِدَيُكْم َوأْرُجَلُكم ِمْن ِخالٍف َفأُلَقِطَعنَّ أيْ  " َقاَل َءاَمنُتْم َلُه َقْبَل أْن َءاَذَن َلُكْم إنَُّه َلَكِبيُرُكُم الَِّذى َعلََّمُكُم السِّْحرَ  -16

 ( 11َوأُلَصلَِّبنَُّكْم ِفى ُجُذوِع النَّْخِل " ) طه 
أْرُجَلُكم ِمْن َقِطَعنَّ أْيِدَيُكْم وَ ألُ َلَسْوَف َتْعَلُموَن " َقاَل َءاَمنُتْم َلُه َقْبَل أن َءاَذَن َلُكْم إنَُّه َلَكِبيُرُكُم الَِّذى َعلََّمُكُم السِّْحَر فَ 

 ( 29" ) الشعراء أْجَمِعين ُكْم َـ ِخالٍف َوأُلَصلَِّبنَّ 
ْنَها أْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُموَن " َقاَل ِفْرَعْوُن َءاَمنُتم ِبِه َقْبَل أْن َءاَذَن َلُكْم إنَّ َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُتُموُه ِفى اْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوا مِ 

 ( 122,  123َيُكْم َوأْرُجَلُكم ِمْن ِخالٍف ُثمَّ أُلَصلَِّبنَُّكْم أْجَمِعين " ) األعراف " " أُلَقِطَعنَّ أْيدِ 
 

 " َوُأْوَحْيَنا " { ( 12, } الشعراء  11" َوَلَقْد ُأْوَحْيَنا إَلى ُموَسى أْن أْسِر ِبِعَباِدى " )طه  -11
 

 ( 81َوَنزَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى " ) طه  -18
 ( 11" َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى " ) البقرة     
 ( 161" َوَأنَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى " ) األعراف     
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 " َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى " { ( 111, } األعراف  86" َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا " ) طه  -19
 

 ( 88" َفأْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّه ُخَوار " ) طه  -21
 ( 128" ) األعراف  ِعْجاًل َجَسًدا لَُّه ُخَوار" َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم     
 

 " َوَمْن " { ( 122, }  111" َمْن َأْعَرَض " ) طه  -21
 

 " َوَيْوَم " { ( 81, } النمل  13, األنعام  112, طه  18وِر" ) النبأ " َيْوَم ُينَفُخ ِفى الصُّ -22
وِر " ) الزمر        ( 21, ق  11, يس  68" َوُنِفَخ ِفى الصُّ
وِر " ) المؤمنون        ( 13, الحاقة  111" َفإَذا ُنِفَخ ِفى الصُّ

 
 ( 211, البقرة  111, طه  28, األنبياء  16حج " َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم " ) ال -23
 

اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمن " ) طه  -22  " َفَمن َيْعَمْل " { ( 92, } األنبياء 112" َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
 

  ال إاله إال هو(116المؤمنون ) ( 112طه  و ال تعجل " َفَتَعاَلى اهلُل اْلَمِلُك اْلَحّق " ) -21
 

ذْ  -26  ( 116ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى " ) طه  " َواِ 
ْذ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس "   ( 11ف َكاَن ِمن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه " ) الكه َواِ 
ْذ ُقْلَنا ِلْلَمآِئكَ "   ( 61َقاَل َءَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا " ) اإلسراء  ِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َواِ 
ْذ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس "   ( 32رة َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرين " ) البق َواِ 

 ( 11َلْم َيُكن مَِّن السَّاِجِدين " ) األعراف  َنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس ُقلْ " ُثمَّ 
 

 ( 22, األعراف  121" َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة " ) طه  -21
 

 ( 123ٍض َعُدٌو " ) طه " َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا َبْعُضُكْم ِلَبعْ  -28
 "(اْهِبُطوا "َوُقْلَنا36,البقرة 22اٌع ِإَلى ِحين")األعراف"َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدٌو َوَلُكْم ِفى اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمتَ 



  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

19 

 

 
 ( 123ْشَقى " ) طه ُهَداَى َفاَل َيِضلُّ َواَل يَ  اتََّبعَ " َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم مِّنِّى ُهًدى َفَمِن  -29

 ( 38َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنون " ) البقرة  " َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم مِّنِّى ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداىَ       
 

 (النهىفى ذلك آليات ألولي  إن128")طهَيْمُشوَن ِفى َمَساِكِنِهمْ  َكْم أْهَلْكَنا َقْبَلُهم مَِّن اْلُقُرونِ َلْم َيْهِد َلُهْم فَ " أ-31
 (يسمعونأفال إن فى ذلك آليات26َيْمُشوَن ِفى َمَساِكِنِهْم")السجدة َكْم أْهَلْكَنا ِمن َقْبِلِهم ِمَن اْلُقُرونِ أَوَلْم َيْهِد َلُهْم "

 ( 31" ) يس  َكْم أْهَلْكَنا َقْبَلُهم ِمن اْلُقُرونِ " أَلْم َيَرْوا     
 ( 6, األنعام  3" ) ص  َلْكَنا ِمن َقْبِلِهم ِمَن َقْرنَأهْ َكْم "             
 ( 98,  12, مريم  36" ) ق  َوَكْم أْهَلْكَنا َقْبَلُهم ِمن َقْرن"             

 
  129طه )لكان لزاما وأجٌل مسمى "  َوَلْواَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمن رَّبِّكَ -31

ْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه َلُقِضَي بَ َوَلْواَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك  ۚ  َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا  َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمَّةً  ,19)يونس 
 ۚ  ُقِضَي َبْيَنُهْم لَ  َوَلْواَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربِّكَ  ۚ  َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َفاْخُتِلَف ِفيِه ),  111هود  َيْخَتِلُفوَن(

نَّهُ   (111ْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمِريٍب )َواِ 
نَُّهْم َلِفي  ۚ  ِضَي َبْيَنُهْم َلقُ  َوَلْواَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربِّكَ  ۚ  َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َفاْخُتِلَف ِفيِه ) , 21فصلت   َواِ 

 (َشكٍّ ِمْنُه ُمِريبٍ 
ِإَلٰى َأَجٍل ُمَسمًّى بَِّك َوَلْواَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن رَ  ۚ  َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم  , َوَما َتَفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن َبْعدِ  12الشورى  

نَّ الَِّذيَن ُأوِرُثوا اْلِكتَاَب ِمْن َبْعِدِهْم  ۚ  َلُقِضَي َبْيَنُهْم   ( (12َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمِريٍب )َواِ 
 

 , 131ن " طه " َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلو -32
" اْصِبْر "  11, } ص  39( ق 39َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب ) َفاْصِبْر َعَلٰى َما َيُقوُلونَ )

 " َواْصِبْر " { ( 11{ , } المزمل 
 

  "َفَسبِّحْ  "98, الحجر  3*} النصر 11,غافر  28, الطور  131, طه  39" َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك " ) ق - -33
ْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَيوِة الدُّْنَيا " ) طه  -32 " اَل  88, } الحجر  131" َواَل َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا مِّ

 َتُمدَّنَّ " { (
 ( 11, الجن  131" ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه " ) طه  -31
 

 " َفَيُقوُلوا َربََّنا " { ( 21, } القصص  132وا َربََّنا َلْوال أْرَسَلَت إَلْيَنا َرُسواًل َفَنَتِبَع َءاَياِتَك " )طه " َلَقالُ  -36
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 متشابهات في سورة األنبياء
 ( :اقْ تَ َربَ * )

 (( .1)ِللن اِس ِحَسابُ ُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة م ْعِرُضوَن  اقْ تَ َربَ )
 (( .17)ظَاِلِميَن  اُد اْلَحق  فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر ال ِذيَن َكَفُروا يَا َويْ َلَنا َقْد ُكن ا ِفي َغْفَلٍة مِّْن َهَذا َبْل ُكن  اْلَوعْ  اقْ تَ َربَ وَ )
 

 ( :ُمْعِرُضونَ * )
 (( .1) م ْعِرُضونَ اقْ تَ َرَب ِللن اِس ِحَسابُ ُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة )
 (( .24) م ْعِرُضونَ َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن اْلَحق  فَ ُهم  ..ِمن ُدونِِه آِلَهًة ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم َأِم ات َخُذوا )
 (( .32) ُمْعِرُضونَ َوَجَعْلَنا الس َماء َسْقًفا م ْحُفوظًا َوُهْم َعْن آيَاتَِها )
 (( .42) م ْعِرُضونَ الر ْحَمِن بَْل ُهْم َعن ِذْكِر رَبِِّهم  ُقْل َمن َيْكَلؤُُكم بِالل ْيِل َوالن  َهاِر ِمنَ )

 
 ( :َوَما - َما* )

 (( .2)يَْأتِيِهم مِّن ِذْكٍر م ن ر بِِّهم م ْحَدٍث ِإال  اْسَتَمُعوُه َوُهْم يَ ْلَعُبوَن  َما)
َلُهم مِّن قَ ْريٍَة َأْهَلْكَناَها َأفَ ُهْم يُ ْؤِمُنوَن  َما)  (( .2)آَمَنْت قَ ب ْ
َلَك ِإال  رَِجاالً ن وِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن  َوَما)  (( .7)َأْرَسْلَنا قَ ب ْ
 (( .8)َجَعْلَناُهْم َجَسًدا ال  يَْأُكُلوَن الط َعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن  َوَما)
 (( .21)ن ر ُسوٍل ِإال  نُوِحي ِإلَْيِه أَن ُه اَل ِإَلَه ِإال  أَنَا فَاْعُبُدوِن َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك مِ  َوَما)
 (( .34)َجَعْلَنا لَِبَشٍر مِّن قَ ْبِلَك اْلُخْلَد َأفَِإن مِّت  فَ ُهُم اْلَخاِلُدوَن  َوَما)
 (( .107)َأْرَسْلَناَك ِإال  رَْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن  َوَما)
  

 :( قَالَ * )
 (( .4)رَبِّي يَ ْعَلُم اْلَقْوَل ِفي الس َماء َواأَلْرِض َوُهَو الس ِميُع اْلَعِليُم  قَالَ )
 (( .14)َلَقْد ُكنُتْم أَنُتْم َوآبَاؤُُكْم ِفي َضاَلٍل م ِبيٍن  قَالَ )
 (( .12)َذِلُكم مَِّن الش اِهِديَن ر ب ُكْم َرب  الس َماَواِت َواأْلَْرِض ال ِذي َفَطَرُهن  َوأَنَا َعَلى  َبل قَالَ )
 (( .23)فَ َعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإن َكانُوا يَنِطُقوَن  َبلْ  قَالَ )

 (( .22)َأفَ تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل ِه َما اَل يَنَفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيُضر ُكْم  قَالَ )
 (( .112)ا الر ْحَمُن اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن َربِّ اْحُكم بِاْلَحقِّ َورَب  نَ  قَالَ )
 

 ( :يَ ْعَلمُ * )
 (( .4)ِفي الس َماء َواأَلْرِض َوُهَو الس ِميُع اْلَعِليُم  اْلَقْولَ  يَ ْعَلمُ قَاَل رَبِّي )
 (( .28)ى َوُهم مِّْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن َما بَ ْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن ِإال  ِلَمِن اْرَتضَ  يَ ْعَلمُ )
 (( .110)َويَ ْعَلُم َما َتْكُتُموَن  اْلَقْولِ اْلَجْهَر ِمَن  يَ ْعَلمُ ِإن ُه )
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 ( :الس َماء* )
 (( .4)َواأَلْرِض َوُهَو الس ِميُع اْلَعِليُم  الس َماءقَاَل رَبِّي يَ ْعَلُم اْلَقْوَل ِفي )
نَ ُهَما اَلِعِبيَن  َماءالس  َوَما َخَلْقَنا )  (( .12)َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
 (( .32)َسْقًفا م ْحُفوظًا َوُهْم َعْن آيَاتَِها ُمْعِرُضوَن  الس َماءَوَجَعْلَنا )
 (( .104) ...َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب َكَما بََدْأنَا َأو َل َخْلٍق ن ِعيُدُه   الس َماءيَ ْوَم َنْطِوي )

 
 ( :لْ بَ * )

 (( .1)قَاُلوْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم بَِل افْ تَ َراُه بَْل ُهَو َشاِعٌر فَ ْلَيْأتَِنا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل اأَلو ُلوَن  َبلْ )
 (( .18)نَ ْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى اْلَباِهِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمم ا َتِصُفوَن  َبلْ )
َهتُ ُهْم َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َرد َها َواَل ُهْم يُنظَُروَن  لْ بَ )  (( .40)تَْأتِيِهم بَ ْغَتًة فَ َتب ْ
 (( .44) ...َمت  ْعَنا َهُؤاَلء َوآبَاءُهْم َحت ى هَاَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر  َبلْ )
 

 ( :قَ ْريَةٍ * )
َلُهم مِّن )  (( .2)ْم يُ ْؤِمُنوَن َأْهَلْكَناَها َأفَ هُ  قَ ْريَةٍ َما آَمَنْت قَ ب ْ
 (( .11)َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأنَا بَ ْعَدَها قَ ْوًما آَخرِيَن   قَ ْريَةٍ وََكْم َقَصْمَنا ِمن )
َناُه ِمَن ) َناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَنج ي ْ  (( .74) ...ال ِتي َكاَنت ت  ْعَمُل اْلَخَباِئَث  َقْريَةِ الْ َوُلوهًا آتَ ي ْ

 (( .11)َأْهَلْكَناَها أَن  ُهْم اَل يَ ْرِجُعوَن  قَ ْريَةٍ ى َوَحَراٌم َعلَ )
 

 

 ( :َأْهَلْكَناَها* )
َلُهم مِّن قَ ْريٍَة )  (( .2)َأفَ ُهْم يُ ْؤِمُنوَن  َأْهَلْكَناَهاَما آَمَنْت قَ ب ْ
َناُهْم َوَمن ن َشاء وَ )  (( .1)اْلُمْسرِِفيَن  َأْهَلْكَناثُم  َصَدقْ َناُهُم اْلَوْعَد فَأَنَجي ْ
 (( .11)أَن  ُهْم اَل يَ ْرِجُعوَن  َأْهَلْكَناَهاَوَحَراٌم َعَلى قَ ْريٍَة )

 
 ( :َأْرَسْلَنا* )

َلَك ِإال  رَِجاالً ن وِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن  َأْرَسْلَناَوَما )  (( .7)قَ ب ْ
 (( .21)َك ِمن ر ُسوٍل ِإال  نُوِحي ِإلَْيِه أَن ُه اَل ِإَلَه ِإال  أَنَا فَاْعُبُدوِن ِمن قَ ْبلِ  َأْرَسْلَناَوَما )
 (( .107)ِإال  رَْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن  كَ َأْرَسْلَناَوَما )
 

 ( :ِمن قَ ْبِلكَ * )
َلكَ َوَما َأْرَسْلَنا )  (( .7)الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن  ِإال  رَِجاالً ن وِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوْا َأْهلَ  قَ ب ْ
 (( . 21)ِمن ر ُسوٍل ِإال  نُوِحي ِإلَْيِه أَن ُه اَل ِإَلَه ِإال  أَنَا فَاْعُبُدوِن  ِمن قَ ْبِلكَ َوَما َأْرَسْلَنا )
 (( .34)اْلُخْلَد َأفَِإن مِّت  فَ ُهُم اْلَخاِلُدوَن  مِّن قَ ْبِلكَ َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر )
ُهم م ا َكانُوا بِِه َيْستَ ْهِزُؤون  مِّن قَ ْبِلكَ َوَلَقِد اْستُ ْهِزَئ ِبُرُسٍل )  (( .41)َفَحاَق بِال ِذيَن َسِخُروا ِمن ْ
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 * جعل :
 (( .8)َجَسًدا ال  يَْأُكُلوَن الط َعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن  َجَعْلَناُهمْ َوَما )
 (( .31)ِفيَها ِفَجاًجا ُسُباًل َلَعل ُهْم يَ ْهَتُدوَن  َوَجَعْلَناَواِسَي َأن َتِميَد بِِهْم ِفي اأْلَْرِض رَ  َوَجَعْلَنا) 
 (( .32)الس َماء َسْقًفا م ْحُفوظًا َوُهْم َعْن آيَاتَِها ُمْعِرُضوَن  َوَجَعْلَنا)
 (( .34)اِلُدوَن لَِبَشٍر مِّن قَ ْبِلَك اْلُخْلَد َأفَِإن مِّت  فَ ُهُم اْلخَ  َجَعْلَناَوَما )
 (( .18)ُجَذاًذا ِإال  َكِبيًرا ل ُهْم َلَعل ُهْم ِإلَْيِه يَ ْرِجُعوَن  َفَجَعَلُهمْ )
َراِت  َوَجَعْلَناُهمْ )  َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخي ْ  (( .73) ...أَئِم ًة يَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحي ْ

 ( :ثُم  * ) 
َناُهْم َوَمن ن َشاء َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفيَن  َصَدقْ َناُهُم اْلَوْعدَ  ثُم  )  (( .1)فَأَنَجي ْ
 (( .21)ُنِكُسوا َعَلى ُرُؤوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلء يَنِطُقوَن  ثُم  )

 * أنجى ونّجى :
َناُهمْ ثُم  َصَدقْ َناُهُم اْلَوْعَد )  (( .1)َوَمن ن َشاء َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفيَن  فَأَنَجي ْ
َناهُ )  (( .71)َوُلوهًا ِإَلى اأْلَْرِض ال ِتي بَارَْكَنا ِفيَها لِْلَعاَلِميَن  َوَنج ي ْ
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما ) َناهُ َوُلوهًا آتَ ي ْ  (( .74) ...ِمَن اْلَقْريَِة ال ِتي َكاَنت ت  ْعَمُل اْلَخَباِئَث  َوَنج ي ْ
َنا َلُه فَ نَ َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمن قَ ْبُل فَاسْ ) َناهُ َتَجب ْ  (( .72)َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم  ج ي ْ
َنا َلُه ) َناهُ فَاْسَتَجب ْ  (( .88)ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِنيَن  َوَنج ي ْ
 

 ( :َأَفاَل تَ ْعِقُلونَ * )
 (( .10) تَ ْعِقُلونَ  َأَفاَل َلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِه ِذْكرُُكْم )
 (( . 27) َأَفاَل تَ ْعِقُلونَ ُأفٍّ ل ُكْم َوِلَما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل ِه )

 ( :ُيْسأَُلونَ  - ُتْسأَُلونَ * )
 (( .13) ُتْسأَُلونَ اَل تَ رُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإَلى َما أُْترِفْ ُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم َلَعل ُكْم )
 (( .23) ْسأَُلونَ يُ م ا يَ ْفَعُل َوُهْم اَل ُيْسَأُل عَ )

 ( :قَاُلوا* )
 (( .14)يَا َويْ َلَنا ِإن ا ُكن ا ظَاِلِميَن  قَاُلوا)
 (( .13)َوَجْدنَا آبَاءنَا َلَها َعاِبِديَن  قَاُلوا)
ِعِبيَن  قَاُلوا)  (( .11)َأِجْئتَ َنا بِاْلَحقِّ َأْم أَنَت ِمَن الال 
 (( .11)َذا بِآِلَهِتَنا ِإن ُه َلِمَن الظ اِلِميَن َمن فَ َعَل هَ  قَاُلوا)
 (( .20)َسِمْعَنا فَ ًتى يَْذُكُرُهْم يُ َقاُل َلُه ِإبْ َراِهيُم  قَاُلوا)
 (( . 21)فَْأُتوا بِِه َعَلى َأْعُيِن الن اِس َلَعل ُهْم َيْشَهُدوَن  قَاُلوا)
 (( .22)بْ َراِهيُم أَأَنَت فَ َعْلَت َهَذا بِآِلَهِتَنا يَا إِ  قَاُلوا)
 (( .28)َحرُِّقوُه َوانُصُروا آِلَهَتُكْم ِإن ُكنُتْم فَاِعِليَن  قَاُلوا)
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 ( :اَلِعِبينَ * )
نَ ُهَما )  (( .12) اَلِعِبينَ َوَما َخَلْقَنا الس َماء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
 (( .11) ِعِبينَ الال  قَاُلوا َأِجْئتَ َنا بِاْلَحقِّ َأْم أَنَت ِمَن )
 

 ( :َلوْ * )
ت َخْذنَاُه ِمن ل ُدن ا ِإن ُكن ا فَاِعِليَن  َلوْ )  (( .17)َأَرْدنَا َأن ن  ت ِخَذ َلْهًوا ال 
 (( .22)ِفيِهَما آِلَهٌة ِإال  الل ُه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن الل ِه َربِّ اْلَعْرِش َعم ا َيِصُفوَن  َكانَ  َلوْ )
 (( .31)َفُروا ِحيَن اَل َيُكف وَن َعن ُوُجوِهِهُم الن اَر َواَل َعن ظُُهورِِهْم َواَل ُهْم يُنَصُروَن يَ ْعَلُم ال ِذيَن كَ  َلوْ )
 (( .11)َهُؤاَلء آِلَهًة م ا َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن  َكانَ  َلوْ )
 

 

 ( :َيِصُفونَ  - َتِصُفونَ * )
 (( .18) َتِصُفونَ فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِمم ا  َبْل نَ ْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى اْلَباِهلِ )
 (( .22) َيِصُفونَ َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإال  الل ُه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن الل ِه َربِّ اْلَعْرِش َعم ا )
 (( .112) َتِصُفونَ ْستَ َعاُن َعَلى َما قَاَل َربِّ اْحُكم بِاْلَحقِّ َورَب  َنا الر ْحَمُن اْلمُ )
 

 ( :الل ْيَل َوالن  َهارَ * )
 (( .20)اَل يَ ْفتُ ُروَن  الل ْيَل َوالن  َهارَ ُيَسبُِّحوَن )
 (( .33)َوالش ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِفي فَ َلٍك َيْسَبُحوَن  الل ْيَل َوالن  َهارَ َوُهَو ال ِذي َخَلَق )
 (( .42)ِمَن الر ْحَمِن بَْل ُهْم َعن ِذْكِر رَبِِّهم م ْعِرُضوَن ل ْيِل َوالن  َهاِر البِ  مُقْل َمن َيْكَلؤُكُ )

 
 ( :َأمِ * ) 
 (( . 21)مَِّن اأْلَْرِض ُهْم يُنِشُروَن  ات َخُذوا آِلَهةً  َأمِ )
 (( .24) ...م ِعَي َوِذْكُر َمن قَ ْبِلي ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمن  آِلَهةً ِمن ُدونِِه  ات َخُذوا َأمِ )
 (( .43) َلُهْم آِلَهٌة َتْمنَ ُعُهم مِّن ُدونَِنا اَل َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر أَنُفِسِهْم َواَل ُهم مِّن ا ُيْصَحُبونَ  َأمْ )
 

 ( :آِلَهةً * )
 (( . 21)مَِّن اأْلَْرِض ُهْم يُنِشُروَن  آِلَهةً َأِم ات َخُذوا )
 (( .22)ِإال  الل ُه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن الل ِه َربِّ اْلَعْرِش َعم ا َيِصُفوَن  آِلَهةٌ ِفيِهَما  َلْو َكانَ )
 (( .24) ...ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمن م ِعَي َوِذْكُر َمن قَ ْبِلي  آِلَهةً َأِم ات َخُذوا ِمن ُدونِِه )
 (( . 43)ُهم مِّن ُدونَِنا اَل َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر أَنُفِسِهْم َواَل ُهم مِّن ا ُيْصَحُبوَن َتْمنَ عُ  آِلَهةٌ َأْم َلُهْم )
 (( .11)م ا َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن  آِلَهةً َلْو َكاَن َهُؤاَلء )
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 ( :فَاْعُبُدونِ * )
 (( .21) فَاْعُبُدونِ لَْيِه أَن ُه اَل ِإَلَه ِإال  أَنَا َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن ر ُسوٍل ِإال  نُوِحي إِ )
 (( .12) فَاْعُبُدونِ ِإن  َهِذِه ُأم ُتُكْم أُم ًة َواِحَدًة َوأَنَا رَب ُكْم )
 

 

 ( :َأَفاَل يَ َرْونَ  - َأَوَلْم يَ رَ * ) 
 (( .30) ...َتا رَتْ ًقا فَ َفتَ ْقَناُهَما ال ِذيَن َكَفُروا َأن  الس َماَواِت َواأْلَْرَض َكان َ  َأَوَلْم يَ رَ )
 (( .44) ...أَن ا نَْأِتي اأْلَْرَض نَنُقُصَها ِمْن َأْهَراِفَها  َأَفاَل يَ َرْونَ َبْل َمت  ْعَنا َهُؤاَلء َوآبَاءُهْم َحت ى هَاَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر )

 
 ( :اَل َيْسَتِطيُعونَ * )

هَ )  (( .40)َرد َها َواَل ُهْم يُنظَُروَن َيْسَتِطيُعوَن  اَل فَ تُ ُهْم َبْل تَْأتِيِهم بَ ْغَتًة فَ َتب ْ
 (( .43)َنْصَر أَنُفِسِهْم َواَل ُهم مِّن ا ُيْصَحُبوَن  اَل َيْسَتِطيُعونَ َأْم َلُهْم آِلَهٌة َتْمنَ ُعُهم مِّن ُدونَِنا )

 
 ( :ُقلْ * )

 (( .42)لر ْحَمِن بَْل ُهْم َعن ِذْكِر رَبِِّهم م ْعِرُضوَن َمن َيْكَلؤُُكم بِالل ْيِل َوالن  َهاِر ِمَن ا ُقلْ )
 (( .41)أُنِذرُُكم بِاْلَوْحِي َواَل َيْسَمُع الص م  الد َعاء ِإَذا َما يُنَذُروَن  ِإن َما ُقلْ )
 (( .108)يُوَحى ِإَلي  أَن َما ِإَلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد فَ َهْل أَنُتم م ْسِلُموَن  ِإن َما ُقلْ )
 

 ( :َوَلَقدْ * )
َنا َوَلَقدْ )  (( .48)ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياء َوِذْكًرا لِّْلُمت ِقيَن  آتَ ي ْ
َنا َوَلَقدْ )  (( .11)ِإبْ َراِهيَم ُرْشَدُه ِمن قَ ْبُل وَُكن ا بِه َعاِلِميَن  آتَ ي ْ
َنا ِفي الز بُوِر ِمن بَ ْعِد الذِّْكرِ   َوَلَقدْ )  (( .101)َأن  اأْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي الص اِلُحوَن  َكَتب ْ

 
َنا* )  ( :آتَ ي ْ

َناَوَلَقْد )  (( .48)ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياء َوِذْكًرا لِّْلُمت ِقيَن  آتَ ي ْ
َناَوَلَقْد )  (( .11)ِإبْ َراِهيَم ُرْشَدُه ِمن قَ ْبُل وَُكن ا بِه َعاِلِميَن  آتَ ي ْ
َناُلوهًا وَ ) َناُه ِمَن اْلَقْريَِة ال ِتي َكاَنت ت  ْعَمُل اْلَخَباِئَث ِإن  ُهْم َكانُوا قَ ْوَم َسْوٍء فَ آتَ ي ْ  (( .74)ِسِقيَن اُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَنج ي ْ
َنافَ َفه ْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكالًّ ) َر وَُكن ا فَاعِ ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخ ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجبَ  آتَ ي ْ  (( .71)ِليَن اَل ُيَسبِّْحَن َوالط ي ْ
َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ وَ ) َنافَاْسَتَجب ْ  (( .84)ُه َأْهَلُه َوِمثْ َلُهم م َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرى لِْلَعاِبِديَن آتَ ي ْ

 
 ( :َعاِلِمينَ * )

َنا ِإبْ َراِهي)  (( .11) َعاِلِمينَ َم ُرْشَدُه ِمن قَ ْبُل وَُكن ا بِه َوَلَقْد آتَ ي ْ
 (( .81) ينَ َعاِلمِ َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َتْجِري بَِأْمرِِه ِإَلى اأْلَْرِض ال ِتي بَارَْكَنا ِفيَها وَُكن ا ِبُكلِّ َشْيٍء )
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 ( :َعاِبِدينَ * )
 (( .13) َعاِبِدينَ قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاءنَا َلَها )
َراِت َوِإقَاَم الص اَلِة َوِإيَتاء ا) َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخي ْ  (( .73) َعاِبِدينَ انُوا لََنا لز َكاِة وَكَ َوَجَعْلَناُهْم أَئِم ًة يَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحي ْ
َناُه َأْهَلُه وَ ) َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآتَ ي ْ  (( .84) ْلَعاِبِدينَ لِ ِمثْ َلُهم م َعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا َوِذْكَرى فَاْسَتَجب ْ

 
 ( :يَ ْرِجُعونَ * )

 (( .18) يَ ْرِجُعونَ َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإال  َكِبيًرا ل ُهْم َلَعل ُهْم ِإلَْيِه )
 ( .(11) يَ ْرِجُعونَ َوَحَراٌم َعَلى قَ ْريٍَة َأْهَلْكَناَها أَن  ُهْم اَل )

 
 ( :ِإَلى اأْلَْرِض ال ِتي بَارَْكَنا ِفيَها* )

َناُه َوُلوهًا )  (( .71)لِْلَعاَلِميَن  ِإَلى اأْلَْرِض ال ِتي بَارَْكَنا ِفيَهاَوَنج ي ْ
 (( .81) َشْيٍء َعاِلِمينَ  وَُكن ا ِبُكلِّ  ِإَلى اأْلَْرِض ال ِتي بَارَْكَنا ِفيَهاَوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َتْجِري بَِأْمرِِه )
 

 ( :لِْلَعاَلِمينَ * )
َناُه َوُلوهًا ِإَلى اأْلَْرِض ال ِتي بَارَْكَنا ِفيَها )  (( .71) لِْلَعاَلِمينَ َوَنج ي ْ
 ( .(11) لِّْلَعاَلِمينَ َوال ِتي َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيَها ِمن ر وِحَنا َوَجَعْلَناَها َوابْ نَ َها آيًَة )
 (( .107) لِّْلَعاَلِمينَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال  رَْحَمًة )

 
َنا َلهُ * )  ( :َوَوَهب ْ

َنا َلهُ )  (( .72)ِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلَنا َصاِلِحيَن  َوَوَهب ْ
َنا َلُه ) َنا َلهُ فَاْسَتَجب ْ  (( .10...)َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه  َوَوَهب ْ

 
  ( :الص اِلِحينَ * )

َنا َلُه ِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعْلَنا )  (( .72) َصاِلِحينَ َوَوَهب ْ
 (( .71)  الص اِلِحينَ َوَأْدَخْلَناُه ِفي رَْحَمِتَنا ِإن ُه ِمَن )
 (( .82) الص اِلِحينَ َوَأْدَخْلَناُهْم ِفي رَْحَمِتَنا ِإن  ُهم مَِّن )

 
 ( :وََكانُوا لََنا* )

َراِت َوِإقَاَم الص اَلِة َوِإيَتاء ا) َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخي ْ  (( .73)َعاِبِديَن  َكانُوا لََناوَ لز َكاِة َوَجَعْلَناُهْم أَئِم ًة يَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحي ْ
َنا َلُه َيْحَيى ) َنا َلُه َوَوَهب ْ َراِت َويَْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا ِإن  ُهْم كَ  ...فَاْسَتَجب ْ  (( .10)َخاِشِعيَن  َكانُوا لََناوَ انُوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخي ْ

 
 



  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

26 

 

  ( :ُحْكًما َوِعْلًما* )
َناُه ) َناُه ِمَن اْلَقْريَِة ال ِتي َكاَنت ت  ْعَمُل اْلَخَباِئَث ِإن  ُهْم َكانُو  ُحْكًما َوِعْلًماَوُلوهًا آتَ ي ْ  (( .74)َسْوٍء فَاِسِقيَن  ا قَ ْومَ َوَنج ي ْ
َنا ) َر وَُكن ا فَاِعِليَن  ُحْكًما َوِعْلًمافَ َفه ْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكالًّ آتَ ي ْ  (( .71)َوَسخ ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالط ي ْ

 
 ( :ِإْذ نَاَدى* )

َنا ِإْذ نَاَدىَونُوًحا ) َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم  ِمن قَ ْبُل فَاْسَتَجب ْ  (( .72)َلُه فَ َنج ي ْ
 (( .83)أَنِّي َمس ِنَي الض ر  َوأَنَت َأْرَحُم الر اِحِميَن  رَب هُ  ِإْذ نَاَدىَوأَي وَب )
ُر اْلَوارِثِيَن  رَب هُ  ِإْذ نَاَدىَوزََكرِي ا )  (( .81)َربِّ اَل َتَذْرِني فَ ْرًدا َوأَنَت َخي ْ

 
َنا َلهُ * )  ( :فَاْسَتَجب ْ

َنا َلهُ َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمن قَ ْبُل ) َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم ف َ  فَاْسَتَجب ْ  (( .72)َنج ي ْ
َنا َلهُ ) َناُه َأْهَلُه َوِمثْ َلُهم م َعُهْم فَ  فَاْسَتَجب ْ  (( .84) ...َكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآتَ ي ْ
َنا َلهُ فَ ) َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِنيَن َونَ  اْسَتَجب ْ  (( .88)ج ي ْ
َنا َلهُ ) َنا َلُه َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه وَ  فَاْسَتَجب ْ  (( .10) ...َوَهب ْ

 
 ( :فَ َهْل أَنُتمْ * )

َعَة لَُبوٍس ل ُكْم لُِتْحِصَنُكم مِّن)  (( .80)َشاِكُروَن  فَ َهْل أَنُتمْ بَْأِسُكْم  َوَعل ْمَناُه َصن ْ
 (( .108)م ْسِلُموَن  فَ َهْل أَنُتمُقْل ِإن َما يُوَحى ِإَلي  أَن َما ِإَلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد )
 

 ( :ُتوَعُدونَ * )
 (( .103) ُتوَعُدونَ ِذي ُكنُتْم اَل َيْحُزنُ ُهُم اْلَفَزُع اأْلَْكبَ ُر َوتَ تَ َلق اُهُم اْلَماَلِئَكُة َهَذا يَ ْوُمُكُم ال  )
 (( .101) تُوَعُدونَ فَِإن تَ َول ْوا فَ ُقْل آَذنُتُكْم َعَلى َسَواء َوِإْن َأْدِري َأَقرِيٌب َأم بَِعيٌد م ا )
 

 ( :َوِإْن َأْدِري* )
 (( .101)ا تُوَعُدوَن َأَقرِيٌب َأم بَِعيٌد م   َوِإْن َأْدِريفَِإن تَ َول ْوا فَ ُقْل آَذنُتُكْم َعَلى َسَواء )
َنٌة ل ُكْم َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن  َوِإْن َأْدِري)  (( .111)َلَعل ُه ِفت ْ
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 متشابهات األنبياء مع القرآن

 
 (  2" َما يَأتِيِهم ِمن ِذْكٍر ِمن َربِِّهم ُمْحَدٍث " ) األنبياء  - 1

ْحَمِن مُ       (  5ْحَدٍث " ) الشعراء " َوَما يَأتِيِهم ِمن ِذْكٍر ِمَن الرَّ

 

وا النَّْجَوى " ) األنبياء  – 2  (  22, طه  3" َوأََسرُّ

 

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمون " ) األ – 3  (  7نبياء " َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إاِلَّ ِرَجاالً نُوِحى إِلَْيِهْم فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمون " ) النحل " َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك إِ   (  33الَّ ِرَجاالً نُوِحى إِلَْيِهْم فَْسئَلُوا أَْهَل الذِّ

 (  101" َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك إاِلَّ ِرَجاالً نُوِحى إِلَْيِهم ِمْن أَْهِل اْلقَُرى " ) يوسف 

 

 " ِمن قَْبلَِك " { (  25}  , 7" َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك " ) األنبياء  – 3

 

 " طَاِغين " { (  31, } القلم  13" قَالُوا يَا َوْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا ظَالِِمين " )فما زالت األنبياء  – 5

ْتهُْم نَْفَحةٌ ِمْن َعَذاِب َربَِّك لَيَقُولُنَّ   ( ونضعاألنبياء 46) يَا َوْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا ظَالِِمينَ َولَئِْن َمسَّ

 

 

 " أَْولِيَاَء " { (  1, } الشورى  23" أِم اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه َءالَِهةً " ) األنبياء  – 2

 

 (  111, البقرة  23, األنبياء  23" قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم " ) النمل  –7

 (  75" فَقُْلنَا َهاتُوا بُْرَهانَُكْم " ) القصص      

 

ُسوٍل " إال نوحى )األنبياء " َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَ  -8  ,(  52,  وال نبى الحج  25ْبلَِك ِمن رَّ

 

ْحَمُن َولًَدا " ) األنبياء  -1  (  88, مريم  22" َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّ

 

 (  255, البقرة  110, طه  28, األنبياء  72" يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم " ) الحج  -10

 

 " َوُكٌل " { (  30, } يس  33ُكٌل فِى فَلٍَك يَْسبَُحون " ) األنبياء  " – 11

 

 (  185, آل عمران  35, األنبياء  57" ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوِت " ) العنكبوت  -12

 

 (  32, األنبياء  31" إن يَتَِّخُذونََك إالَّ ُهُزًوا أَهَذا الَِّذى " ) الفرقان  -13
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 71, النمل  38, األنبياء  21, سبأ  25, الملك  38" ) يس  ولُوَن َمتَى َهَذا اْلَوْعُد إن ُكنتُْم َصاِدقِينَويَقُ "  -13

 " اْلفَْتُح " { (  28, } السجدة  38, يونس 

 

  10,األنعام 31األنبياء)ْهِزُءون"َما َكانُوا بِِه يَْستَ َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمن قَْبلَِك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهم "-15

 (  32" َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمن قَْبلَِك فَأَْملَْيُت لِلَِّذيَن َكفَُروا " ) الرعد     

 

 أَنَّا " { ( " أََولَْم يََرْوا  31, } الرعد  33" أَفاَلَ يََرْوَن أَنَّا نَأْتِى األَْرَض نَنقُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها " ) األنبياء  -12

 

 (  37, االنبياء  12" ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل " ) لقمان  -17

 

 (  53, غافر  38" َولَقَْد َءاتَْينَا ُموَسى " ) األنبياء  -18

 

 (  51,  38" َولَقَْد َءاتَْينَا " ) األنبياء  -11

 

 (  85, الصافات  70اء , الشعر 52" إْذ قَاَل ألبِيِه َوقَْوِمِه " ) األنبياء  -20

 

 (  70" َوأَراُدوا بِِه َكْيًدا فََجَعْلنَاُهْم األْخَسِرين " ) األنبياء  -21

 (  18" فَأَراُدوا بِِه َكْيًدا فََجَعْلنَاُهْم األْسفَلِين " ) الصافات       

 

قُوَب " ) العنكبوت  -22 ْْ " َوَهْبنَا لَهُ  31, } مريم  83ألنعام , ا 72, األنبياء  27" َوَوَهْبنَا لَهُ إْسَحَق َويَْع

 إْسَحَق َويَْعقُوب " { ( 

 

ةً " ) القصص  -23  (  73, األنبياء  31" َوَجَعْلنَاُهْم أئِمَّ

ةً " ) السجدة        (  23" َوَجَعْلنَا ِمْنُهْم أئِمَّ

 

 (  77,  73" إِنَُّهْم َكانُوا قَْوَم َسْوٍء " ) األنبياء  -23

 

الِِحين " ) األنبياء " َوأَدْ  -25  (  75َخْلنَاهُ فِى َرْحَمتِنَا إِنَّهُ ِمَن الصَّ

الِِحين " ) األنبياء       (  82" َوأَْدَخْلنَاُهْم فِى َرْحَمتِنَا إِنَُّهْم ِمَن الصَّ

 

 (  10,  88,  83,  72" فَاْستََجْبنَا لَهُ " ) األنبياء  -22

 

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمنَ  -27 ْينَاه " { (  72, } الصافات  72اْلَكْرِب اْلَعِظيم " ) األنبياء  " فَنَجَّ  " َونَجَّ
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يَح " ) سبأ  -28  ( 81, األنبياء  12" َولُِسلَْيَماَن الرِّ

 

 (  83" َوَءاتَْينَاهُ أْهلَهُ َوِمْثلَهُم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعنِدنَا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدين " ) األنبياء  -21

 (  33" َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمْثلَُهم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذْكَرى ألُولِى األْلبَاب " ) ص       

 

 (  10, األنبياء  21" يَُساِرُعوَن فِى اْلَخْيَراِت " ) المؤمنون  -30

 

ةً َواِحدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدون  -31 تُُكْم أُمَّ  (  12" ) األنبياء " إِنَّ َهِذِه أُمَّ

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُون " ) المؤمنون        تُُكْم أُمَّ  ( 52" َوإنَّ َهِذِه أُمَّ

 

 (  13" َوتَقَطَُّعوا أَْمَرُهْم بَْينَهُْم ُكٌل إِلَْينَا َراِجُعون " ) األنبياء  -32

 ( 53" ) المؤمنون  " فَتَقَطَُّعوا أَْمَرُهْم بَْينَهُْم ُزبًُرا      

 

الَِحاِت َوُهَو ُمْؤِمن " ) األنبياء  -33  " َوَمن يَْعَمْل " { (  112, } طه  13"فََمن يَْعَمْل ِمَن الصَّ

 

 ( 110, الكهف  108, االنبياء  2" يُوَحى إِلَىَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحد " ) فصلت  -33

 

 (  101بَِعيٌد َما تُوَعُدون " ) األنبياء " َوإْن أَْدِرى أَقَِريٌب أَم  -35

 (  25" قُْل إِْن أَْدِرى أَقَِريٌب َما تُوَعُدون " ) الجن       

 

 

 ( 111,  101" َوإْن أَْدِرى " ) األنبياء  -32
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 متشابهات في سورة الحج
 ( :يَا أَي  َها الن اسُ )* 

 (( .1)زَْلَزَلَة الس اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم  ات  ُقوا رَب ُكْم ِإن   يَا أَي  َها الن اسُ )
 (( .1) ...ِإن ُكنُتْم ِفي رَْيٍب مَِّن اْلبَ ْعِث فَِإن ا َخَلْقَناُكم مِّن تُ َراٍب  يَا أَي  َها الن اسُ )
 (( .41)ِإن َما أَنَا َلُكْم نَِذيٌر م ِبيٌن  يَا أَي  َها الن اسُ  ُقلْ )
 (( .73) ...َب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ُضرِ  يَا أَي  َها الن اسُ )
 

 ( :َوِمَن الن اسِ )* 
 (( .3)َويَ ت ِبُع ُكل  َشْيطَاٍن م رِيٍد  ُيَجاِدُل ِفي الل ِه بَِغْيِر ِعْلمٍ  َوِمَن الن اِس َمن)
 (( .8)ِنيٍر َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب م   ُيَجاِدُل ِفي الل ِه بَِغْيِر ِعْلمٍ  َوِمَن الن اِس َمن)
ٌر اْهَمَأن  بِِه  َوِمَن الن اِس َمن)  (( .11) ...يَ ْعُبُد الل َه َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخي ْ
 

 ( :ِإَلى َأَجٍل م َسمًّى)* 
 ثُم  ِمن م ْضَغٍة م َخل َقٍة َوَغْيِر ُمَخل َقٍة لُِّنبَ يَِّن ْطَفٍة ثُم  ِمْن َعَلَقةٍ يَا أَي  َها الن اُس ِإن ُكنُتْم ِفي رَْيٍب مَِّن اْلبَ ْعِث فَِإن ا َخَلْقَناُكم مِّن تُ َراٍب ثُم  ِمن ن  )

ُلُغوا َأُشد ُكْم  ثُم   إَِلى َأَجٍل م َسمًّىَلُكْم َونُِقر  ِفي اأْلَْرَحاِم َما َنَشاء   (( .1) ...ُنْخرُِجُكْم ِهْفاًل ثُم  لَِتب ْ
 (( .33)َمِحل َها ِإَلى اْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق  ثُم   ِإَلى َأَجٍل م َسمًّىَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع )

 

 ( :َذِلكَ )* 
 (( .2)َوأَن ُه ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوأَن ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َذِلَك بَِأن  الل َه ُهَو اْلَحق  )
ٍم لِّْلَعِبيِد َذِلَك ِبَما َقد َمْت يََداَك َوَأن  الل َه لَْيَس بِ )  (( .10)َظال 
ٌر ل ُه ِعنَد رَبِِّه  َوَمن َذِلكَ )  (( .30) ...يُ َعظِّْم ُحُرَماِت الل ِه فَ ُهَو َخي ْ
 (( .32)يُ َعظِّْم َشَعائَِر الل ِه فَِإن  َها ِمن تَ ْقَوى اْلُقُلوِب  َوَمن َذِلكَ )
 (( .20)بُِغَي َعَلْيِه لََينُصَرن ُه الل ُه ِإن  الل َه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر  َعاَقَب ِبِمْثِل َما ُعوِقَب بِِه ثُم   َوَمنْ  َذِلكَ )
 (( .21)يُوِلُج الل ْيَل ِفي الن  َهاِر َويُوِلُج الن  َهاَر ِفي الل ْيِل َوَأن  الل َه َسِميٌع َبِصيٌر  َذِلَك بَِأن  الل هَ )
 (( .22)َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِهُل َوَأن  الل َه ُهَو اْلَعِلي  اْلَكِبيُر  َوَأن   َذِلَك بَِأن  الل َه ُهَو اْلَحق  )

 

 ( :َعَذاَب اْلَحرِيقِ )* 
نْ َيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة )  (( .1) َعَذاَب اْلَحرِيقِ ثَاِنَي ِعْطِفِه لُِيِضل  َعن َسِبيِل الل ِه َلُه ِفي الد 
َها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا )  (( .22) َعَذاَب اْلَحرِيقِ ُكل َما َأرَاُدوا َأن َيْخُرُجوا ِمن ْ
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 ( :َذِلَك ُهوَ )* 
َنٌة انَقَلبَ ) ٌر اْهَمَأن  بِِه َوِإْن َأَصابَ ْتُه ِفت ْ نْ َيا َواآْلِخَرَة عَ  َوِمَن الن اِس َمن يَ ْعُبُد الل َه َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخي ْ  َذِلَك ُهوَ َلى َوْجِهِه َخِسَر الد 

 (( .11)اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُن 
 (( . 12)الض اَلُل اْلَبِعيُد  َذِلَك ُهوَ َيْدُعو ِمن ُدوِن الل ِه َما اَل َيُضر ُه َوَما اَل يَنَفُعُه )

 

 ( :يَْدُعو)* 
 (( . 12)َوَما اَل يَنَفُعُه َذِلَك ُهَو الض اَلُل اْلَبِعيُد ِمن ُدوِن الل ِه َما اَل َيُضر ُه  َيْدُعو)
 (( .13)َلَمن َضر ُه َأقْ َرُب ِمن ن  ْفِعِه لَِبْئَس اْلَمْوَلى َولَِبْئَس اْلَعِشيُر  َيْدُعو)
 

 ( :فَِنْعَم اْلَمْوَلى - لَِبْئَس اْلَمْوَلى)* 
 (( .13)َولَِبْئَس اْلَعِشيُر  ِبْئَس اْلَمْوَلىلَ َيْدُعو َلَمن َضر ُه َأقْ َرُب ِمن ن  ْفِعِه )
 (( .78)َم الن ِصيُر َونِعْ  اْلَمْوَلى فَِنْعمَ َواْعَتِصُموا بِالل ِه ُهَو َمْواَلُكْم  ...َوَجاِهُدوا ِفي الل ِه َحق  ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم )

 

 ( :ِإن  الل هَ )* 
 (( .14)يُرِيُد  ِإن  الل َه يَ ْفَعُل َما َمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت َجن اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَنْ َهارُ ِإن  الل َه يُْدِخُل ال ِذيَن آ)
َساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها ُيَحل ْوَن ِفيَها ِمْن أَ  ِإن  الل َه يُْدِخُل ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت َجن اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَنْ َهارُ )

 (( .23)َحرِيٌر 
 (( .38)يَُداِفُع َعِن ال ِذيَن آَمُنوا ِإن  الل َه اَل ُيِحب  ُكل  َخو اٍن َكُفوٍر  ِإن  الل هَ )

 

 ( :يَ ْفَعُل َما َيَشاء - يَ ْهِدي َمن يُرِيدُ   - يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ )* 
 (( .14)  َما يُرِيدُ يَ ْفَعلُ َه يُْدِخُل ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت َجن اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر ِإن  الل َه ِإن  الل  )
 (( .12) يُرِيدُ  يَ ْهِدي َمنوََكَذِلَك أَنَزْلَناُه آيَاٍت بَ ي َِّناٍت َوَأن  الل َه )
 (( .18) َما َيَشاء يَ ْفَعلُ َوَمن يُِهِن الل ُه َفَما َلُه ِمن م ْكرٍِم ِإن  الل َه  ...َيْسُجُد َلُه َمن ِفي الس َماَواِت  أََلْم تَ َر َأن  الل هَ )

 

 ( :أََلْم تَ َر َأن  الل هَ )* 
 (( .18) ...َواْلَقَمُر  َيْسُجُد َلُه َمن ِفي الس َماَواِت َوَمن ِفي اأْلَْرِض َوالش ْمسُ  أََلْم تَ َر َأن  الل هَ )
 (( .23)أَنَزَل ِمَن الس َماء َماء فَ ُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضر ًة ِإن  الل َه َلِطيٌف َخِبيٌر  أََلْم تَ َر َأن  الل هَ )
 (( .21) ... َسخ َر َلُكم م ا ِفي اأْلَْرِض َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر بَِأْمرِهِ  أََلْم تَ َر َأن  الل هَ )
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 ( :َعَلى َما َرَزقَ ُهم مِّن بَِهيَمِة اأْلَنْ َعامِ )* 
َها َوَأْهِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر فَ  َعَلى َما َرَزقَ ُهم مِّن بَِهيَمِة اأْلَنْ َعامِ لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َويَْذُكُروا اْسَم الل ِه ِفي أَي اٍم م ْعُلوَماٍت )  (.28)ُكُلوا ِمن ْ
 (( .34)َلُه َأْسِلُموا َوَبشِِّر اْلُمْخِبِتيَن فَِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد ف َ  َعَلى َما َرَزقَ ُهم مِّن بَِهيَمِة اأْلَنْ َعامِ َوِلُكلِّ أُم ٍة َجَعْلَنا َمنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم الل ِه )

 

 ( :َشَعائَِر الل هِ )* 
 (( .32)فَِإن  َها ِمن تَ ْقَوى اْلُقُلوِب  ل هِ َشَعائَِر الَذِلَك َوَمن يُ َعظِّْم )
َها َصَواف   َشَعائِِر الل هِ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِّن ) ٌر فَاذُْكُروا اْسَم الل ِه َعَلي ْ  (( .32) ...َلُكْم ِفيَها َخي ْ

 ( :َجَعْلَنا َمنَسًكا)* 
 (( .34.. ).اْسَم الل ِه َعَلى َما َرَزقَ ُهم مِّن بَِهيَمِة اأْلَنْ َعاِم فَِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَ َلُه َأْسِلُموا  لَِيْذُكُروا أُم ٍة َجَعْلَنا َمنَسًكا ُكلِّ لِ وَ )
 (( .27)ِقيٍم تَ ُهْم نَاِسُكوُه َفاَل يُ َنازُِعن َك ِفي اأْلَْمِر َوادُْع إَِلى رَبَِّك ِإن َك َلَعَلى ُهًدى م سْ  ِلُكلِّ ُأم ٍة َجَعْلَنا َمنَسًكا)
 

 ( :َوَبشِّرِ )* 
 (( .34) اْلُمْخِبِتينَ  َبشِّرِ وَ فَِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَ َلُه َأْسِلُموا  ...َوِلُكلِّ أُم ٍة َجَعْلَنا َمنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم الل ِه َعَلى َما َرَزقَ ُهم )
 (( .37) ْلُمْحِسِنينَ ا َوَبشِّرِ َذِلَك َسخ َرَها َلُكْم لُِتَكب ُِّروا الل َه َعَلى َما َهَداُكْم كَ   ...َلن يَ َناَل الل َه ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها )

 

 ( :ال ِذينَ )* 
 (( .31)يُنِفُقوَن  اُهمْ َزقْ نَ ال ِذيَن ِإَذا ذُِكَر الل ُه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوالص اِبرِيَن َعَلى َما َأَصابَ ُهْم َواْلُمِقيِمي الص اَلِة َوِمم ا رَ )
 (( .40) ...م بِبَ ْعٍض ْعَضهُ ال ِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم بِغَْيِر َحقٍّ ِإال  َأن يَ ُقوُلوا رَب  َنا الل ُه َوَلْواَل َدْفُع الل ِه الن اَس ب َ )
 (( .41) ...اَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمنَكِر ال ِذيَن ِإن م ك ن اُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقَاُموا الص اَلَة َوآتَ ُوا الز كَ )

 

 ( :َكَذِلَك َسخ َرَها - َكَذِلَك َسخ ْرنَاَها)* 
 (( .32)ُكْم َتْشُكُروَن َلَعل   َلُكمْ  َسخ ْرنَاَها َكَذِلكَ َوَأْهِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعتَ ر    ...َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِّن َشَعائِِر الل ِه )
 (( .37) ...َلى َما َهَداُكْم لُِتَكب ُِّروا الل َه عَ  َلُكمْ  َسخ َرَهاَكَذِلَك َلن يَ َناَل الل َه ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكن يَ َنالُُه الت  ْقَوى ِمنُكْم  )

 

 ( :ِإن  الل َه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ )* 
 (( .40) ِإن  الل َه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ َولََينُصَرن  الل ُه َمن يَنُصُرُه  ...ِديَارِِهْم بِغَْيِر َحقٍّ  ال ِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن)
 (( .74) ِإن  الل َه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ َما َقَدُروا الل َه َحق  َقْدرِِه )
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 ( :َوِإَلى الل ِه تُ ْرَجُع األُمورُ  - َولِل ِه َعاِقَبُة اأْلُُمورِ )* 
 (( .41) اأْلُُمورِ  لِل ِه َعاِقَبةُ وَ اْلُمنَكِر ال ِذيَن ِإن م ك ن اُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقَاُموا الص اَلَة َوآتَ ُوا الز َكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن )
 (( .72) ألُمورُ ا َوِإَلى الل ِه تُ ْرَجعُ يَ ْعَلُم َما بَ ْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم )

 

 ( :وََكأَيِّن مِّن قَ ْريَةٍ  - َفَكأَيِّن)* 
 (( .41)َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر م َعط َلٍة َوَقْصٍر م ِشيٍد  َوِهَي ظَاِلَمةٌ َأْهَلْكَناَها  مِّن قَ ْريَةٍ َفَكأَيِّن )
 (( .48)ثُم  َأَخْذتُ َها َوِإَلي  اْلَمِصيُر  َمةٌ َوِهَي ظَالِ َأْمَلْيُت َلَها  مِّن قَ ْريَةٍ وََكأَيِّن )

 ( :اْلَمِصيرُ )* 
 (( .48) اْلَمِصيرُ وََكأَيِّن مِّن قَ ْريٍَة َأْمَلْيُت َلَها َوِهَي ظَاِلَمٌة ثُم  َأَخْذتُ َها َوِإَلي  )
َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا )  (( .72) ْلَمِصيرُ اُكُم الن اُر َوَعَدَها الل ُه ال ِذيَن َكَفُروا َوبِْئَس ُقْل َأفَأُنَ بُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن َذلِ  ...َوِإَذا تُ ت ْ

 

 ( :فَال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاتِ )* 
 (( .10)َلُهم م ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيٌم  فَال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاتِ )
نَ ُهْم اْلُمْلُك يَ ْوَمِئٍذ لِّل ِه َيحْ )  (( .12)ِفي َجن اِت الن ِعيِم  فَال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاتِ ُكُم بَ ي ْ

 

 : 21 – 18خواتيم اآليات من * 
ُر الر ازِِقيَن  وَ َوِإن  الل َه َلهُ َوال ِذيَن َهاَجُروا ِفي َسِبيِل الل ِه ثُم  قُِتُلوا َأْو َماتُوا لَيَ ْرزُقَ ن  ُهُم الل ُه رِْزقًا َحَسًنا )  (( .18)َخي ْ
 (( .11)َحِليٌم  َلَعِليمٌ َوِإن  الل َه لَُيْدِخَلن  ُهم م ْدَخاًل يَ ْرَضْونَُه )
 (( .20) َغُفورٌ  َلَعُفوٌّ ِإن  الل َه َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِمْثِل َما ُعوِقَب بِِه ثُم  بُِغَي َعَلْيِه لََينُصَرن ُه الل ُه )
 (( .21)َسِميٌع َبِصيٌر َوَأن  الل َه بَِأن  الل َه يُوِلُج الل ْيَل ِفي الن  َهاِر َويُوِلُج الن  َهاَر ِفي الل ْيِل  َذِلكَ )
 (( .22) ُهَو اْلَعِلي  اْلَكِبيرُ َوَأن  الل َه َذِلَك بَِأن  الل َه ُهَو اْلَحق  َوَأن  َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِهُل )
 (( .23)َلِطيٌف َخِبيٌر ِإن  الل َه أََلْم تَ َر َأن  الل َه أَنَزَل ِمَن الس َماء َماء فَ ُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضر ًة )
 (( .24)اْلَغِني  اْلَحِميُد  َوِإن  الل َه َلُهوَ َلُه َما ِفي الس َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض )
 (( .21)ر ِحيٌم  َلَرُؤوفٌ بِالن اِس ل َه ِإن  الَويُْمِسُك الس َماء َأن تَ َقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإال  بِِإْذنِِه  ..لل َه َسخ َر َلُكم م ا ِفي اأْلَْرِض أََلْم تَ َر َأن  ا)

وضحها د. فاضل  فقد لتيسير ربط المعنى وعدم الخلط بين الخواتيم يرجى الرجوع إلى ملف اللمسات البيانية في سورة الحج )))
 .  ((( السامرائي بشكل رائع ومبسط جداً 

 ( :َسِميٌع َبِصيرٌ )* 
 (( .21) الل َه َسِميٌع َبِصيرٌ  َوَأن  َذِلَك بَِأن  الل َه يُوِلُج الل ْيَل ِفي الن  َهاِر َويُوِلُج الن  َهاَر ِفي الل ْيِل )
 (( .71) الل َه َسِميٌع َبِصيرٌ  ِإنّ  َوِمَن الن اِس الل ُه َيْصطَِفي ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل )
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 متشابهات سورة الحج مع القرآن
 

ُكْم " ) لقمان  – 1 قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ  (  1, النساء  1, الحج  33" َيا أيُّ

 

اِس َمن ُيَجاِدلُ فِى هللاِ بَِغْيِر ِعْلٍم " ) الحج  – 2  (  24, لقمان  8,  3" َوِمَن النَّ

  

ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن ُنْطَفٍة " ) الحج  – 3 ا َخلَْقَناُكم مِّ "  11" ُهَو الَِّذى َخلََقُكم " { , } فاطر  64, } غافر  5" َفإِنَّ

 َوهللاُ َخلََقُكم " { ( 

 

ن ُيَردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْيالَ َيْعلََم  – 0  (  5) الحج  َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا " ِمن" َوِمنُكم مَّ

ن ُيَردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْى الَ َيْعلََم َبْعَد ِعْلٍم َشْيًئا " ) النحل          (  44" َوِمنُكم مَّ

 

ْت َوَرَبْت " ) فصلت  – 5  (  5, الحج  37" َفإَذا أنَزْلَنا َعلَْيَها اْلَمآَء اْهَتزَّ

 

اَعَة َءاتَِيٌة ال َريْ  – 6 اَعَة َءاتَِيٌة " , } غافر  15, } طه  4َب فِيَها " ) الحج " َوأنَّ السَّ " إنَّ  57" إنَّ السَّ

اَعَة آلتَِيٌة ال َرْيَب فِيَها " { (   السَّ

 

اِس َمن ُيَجاِدلُ فِى هللاِ بَِغيِر ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكَتاٍب ُمنِير " ) لقمان  -4  (  8, الحج  24" َوِمَن النَّ

 

اٍت َتْجِرى ِمن َتْحتَِها األَْنَهاُر " ) الحج " إِنَّ هللاَ  -8 الَِحاِت َجنَّ , محمد  23,  10 ُيْدِخلُ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

12  ) 

 

ابِئِيَن َوالنََّصاَرى " ) الحج  -7  (  14" إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

ابِئُ " إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا وَ   (  67َوالنََّصاَرى " ) المائدة  ونَ الَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

ابِئِيَن " ) البقرة   (  62" إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

 

 (  22أِعيُدوا فِيَها " ) الحج  ِمْن َغم  " ُكلََّما أَراُدوا أن َيْخُرُجوا ِمْنَها  -14

 (  24" ُكلََّما أَراُدوا أن َيْخُرُجوا ِمْنَها أِعيُدوا فِيَها " ) السجدة       

 

 (  23, الحج  33" ُيَحلَّْوَن فِيَها ِمْن أَساِوَر ِمن َذَهٍب َولُْؤلًُؤا َولَِباُسُهْم فِيَها َحِرير " ) فاطر  -11

 

كَّ -12 ائِفِيَن َواْلَقائِِميَن َوالرُّ ْر َبْيتَِى لِلطَّ ُجوِد " ) الحج " َوَطهِّ  (  26ِع السُّ

كَّ ـَ " أَن طَ      ائِفِيَن َواْلَعاِكفِيَن َوالرُّ َرا َبْيتَِى لِلطَّ ُجوِد " ) البقرة هِّ  (  125ِع السُّ
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ن َبِهيَمِة األَْنَعاِم " ) الحج  -13 ْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزَقُهم مِّ اٍم مَّ  (  28" َوَيْذُكُروا اْسَم هللاِ فِى أَيَّ

ن َبِهيَمِة األَْنَعاِم " ) الحج        (  30" لَِيْذُكُروا اْسَم هللاِ َعلَى َما َرَزَقُهم مِّ

 

 ( 2, األنفال  35" الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوُبُهْم " ) الحج  -10

 

اَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض " ) الحج  -15  (  251, البقرة  04" َولَْوال َدْفُع هللاِ النَّ

 

ُبوَك " ) الحج  -16  ( 25,  0, فاطر  02" َوإِن ُيَكذِّ

 

 (  00" َفأَْملَْيُت لِْلَكافِِريَن ُثمَّ أََخْذُتُهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكير " ) الحج  -14

 (  32" َفأَْملَْيُت لِلَِّذيَن َكَفُروا ُثمَّ أََخْذُتُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاب " ) الرعد      

 

 (  05, سبأ  00, الحج  18, الملك  26َكْيَف َكاَن َنِكير " ) فاطر " فَ  مهم

 

ن َقْرَيٍة " ) الحج ـَ " " فَ  -مهم  " َوَكأَيَّن " { (  8, الطالق  13, محمد  08, } الحج  05َكأَيِّن مِّ

 

 (  06اٌن َيْسَمُعون بَِها " ) الحج " أَفلَْم َيِسيُروا فِى األْرِض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعقِلُوَن بَِها أو َءاذَ  -18

 (  147, يوسف  14, محمد  82" أََفلَْم َيِسيُروا فِى األَْرِض َفَينُظروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم " ) غافر

" 21, } غافر  00, فاطر  7" ) الروم " أََولَْم َيِسيُروا فِى األَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة ال ِذيَن ِمن َقْبلِِهم 

 َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن َكاُنوا ِمن َقْبلِِهْم " { 

 

 " َيْسَتْعِجلُوَنَك " { (  50, }  53, العنكبوت  04" َوَيْسَتْعِجلُوَنَك بِاْلَعَذاب " ) الحج  -17

 

 (  54, الحج  26, النور  0" لَُهم َمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريم " ) سبأ  -24

 

الَِحاِت " ) الحج  -21  (  56,  54" َفالَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

 

 " َوالَِّذيَن َيْسَعْوَن " { (  38, } سبأ  51, الحج  5" َوالَِّذيَن َسَعْوا فِى َءاَياتَِنا ُمَعاِجِزين ") سبأ  -22

 

ُسوٍل " ) الحج " َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك مِ  -23  (  25, األنبياء  52ن رَّ

 (  146, البقرة  53" لَفِى ِشَقاٍق َبِعيد " ) الحج  -20
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ُبوا بِآَياتَِنا " ) الحديد  -مهم  86 -14, المائدة 54, الحج  37البقرة ,  14, التغابن  17" َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ

 ) 

 

َهاِر وَ  -25 َهاَر فِى الَّْيل " ) فاطر " ُيولُِج الَّْيلَ فِى النَّ , } آل  27, لقمان  61, الحج  6, الحديد  13ُيولُِج النَّ

َهاَر فِى الَّْيل " { ( 24عمران  َهاِر َوُتولُِج النَّ  " ُتولُِج الَّْيلَ فِى النَّ

 

 (  62أنَّ هللاَ ُهَو اْلَعلِىُّ اْلَكبِير " ) الحج اْلَباِطلُ وَ  ُهوَ " َذلَِك بِأنَّ هللاَ ُهَو اْلَحقُّ َوأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه  -26

 (  34مان " َذلَِك بِأنَّ هللاَ ُهَو اْلَحقُّ َوأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه اْلَباِطلُ َوأنَّ هللاَ ُهَو اْلَعلِىُّ اْلَكبِير " ) لق

 

َماِء َمآًء " ) الزمر  -24  (  63, الحج  24, فاطر  21" ألَْم َتَر أنَّ هللاَ أنَزلَ ِمَن السَّ

 

لْ بِِه ُسْلَطاًنا " ) الحج  -28  (  41" َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاِ َمالَْم ُيَنزِّ

ُهْم " ) الفرقان   (  55" َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاِ َماال َينَفُعُهْم َوال َيُضرُّ

ُهْم َوال َينفَ   (  18ُعُهْم " ) يونس " َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاِ َماال َيُضرُّ

 (43يملك لهم رزقا من " )النحل  َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاِ َماال" 

 

لْ بِِه ُسْلَطاًنا " ) الحج  -27 لْ بِِه  81, } األنعام  151, آل عمران  33, األعراف  41" َمالَْم ُيَنزِّ " َمالَْم ُيَنزِّ

 َعلَْيُكْم ُسْلَطاًنا " { ( 

 مهمة جدا

َناٍت " ) الجاثية " َوإذَ   31, األنفال  03, سبأ  42, الحج  43, مريم  4, األحقاف  25ا ُتْتلَى َعلَْيِهْم َءاَياُتَنا َبيَّ

 " َوإَذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم َءاَياُتَنا " (

 

ُئُكم بَِشر  ِمن َذلُِكْم " ) الحج  -34  (  42" قُلْ أََفأَُنبِّ

ُئُكم بَِشر    (  64ِمن َذلَِك " ) المائدة " قُلْ َهلْ أَُنبِّ

ُ نُ قُلْ َهلْ " ُئُكمـ  (143باألخسرين"  )الكهف َنبِّ

 

 (  71, األنعام  40, الحج  64" َوَما َقَدُروا هللاَ َحقَّ َقْدِرِه " ) الزمر  -مهم

 

 (  255بقرة , ال 114, طه  28, األنبياء  46" َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم " ) الحج  -31

 

 00, األنفال 147, آل عمران  214, البقرة 5د , الحدي 46الحج ,0" ) فاطر َوإلَى هللاِ ُتْرَجُع األُمور"  -32

) 
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 " نِْعَم " { ( 04, } األنفال  48" َفنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصير " ) الحج  -33

 متشابهات داخل سورة المؤمنون
 

 ( :َقدْ * )
 (( .1)َلَح اْلُمْؤِمُنوَن َأف ْ  َقدْ )
َلى َعَلْيُكْم َفُكنُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم تَنِكُصوَن   َقدْ )  (( .22)َكاَنْت آيَاِتي تُ ت ْ

 
 ( :َوِإن  ال ِذينَ  - ِإن  ال ِذينَ  - َوال ِذينَ  – ال ِذينَ * )

 (( .2)ُهْم ِفي َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن  ال ِذينَ )
 (( .3)ِن الل ْغِو ُمْعِرُضوَن ُهْم عَ  َوال ِذينَ )
 (( .4)ُهْم لِلز َكاِة فَاِعُلوَن  َوال ِذينَ )
 (( .1)ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن  َوال ِذينَ )
 (( .8)ُهْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن  َوال ِذينَ )
 (( .1)ُهْم َعَلى َصَلَواتِِهْم ُيَحاِفُظوَن  َوال ِذينَ )
 (( .11)يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  ِذينَ ال  )
 (( .17)ُهم مِّْن َخْشَيِة رَبِِّهم م ْشِفُقوَن  ِإن  ال ِذينَ )
 (( .18)ُهم بِآيَاِت رَبِِّهْم يُ ْؤِمُنوَن  َوال ِذينَ )
 (( .11)ُهم بَِربِِّهْم اَل ُيْشرُِكوَن  َوال ِذينَ )
 (( .20)وَن َما آَتوا و قُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة أَن  ُهْم ِإَلى رَبِِّهْم رَاِجُعوَن يُ ْؤتُ  َوال ِذينَ )
 (( .74)اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الصَِّراِط لََناِكُبوَن  ال ِذينَ  َوِإن  )

 
 ( :َصَلَواتِِهمْ  - َصاَلتِِهمْ * )

 (( .2)َخاِشُعوَن  ِفي َصاَلتِِهمْ  ُهمْ ال ِذيَن )
 (( .1)ُيَحاِفُظوَن  َعَلى َصَلَواتِِهمْ  ُهمْ ال ِذيَن وَ )

 
 ( :فَُأْولَِئكَ ) -( َوَمنْ  - َفَمنِ * )

 (( .7)اْلَعاُدوَن  فَُأْولَِئَك ُهمُ ابْ تَ َغى َورَاء َذِلَك  َفَمنِ )
 (( .102)اْلُمْفِلُحوَن  فَُأْولَِئَك ُهمُ ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه  َفَمن)
 (( .103)ال ِذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِفي َجَهن َم َخاِلُدوَن  فَُأْولَِئكَ زِيُنُه َخف ْت َمَوا َوَمنْ )
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 ( :ُهْم ِفيَها* )
 (( .11)َخاِلُدوَن  ُهْم ِفيَهاال ِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس )
 (( .104)َكاِلُحوَن   ِفيَها َوُهمْ تَ ْلَفُح ُوُجوَهُهُم الن اُر )

 
 ( :َخاِلُدونَ * )

 (( .11) َخاِلُدونَ ل ِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها ا)
 (( .103) َخاِلُدونَ َوَمْن َخف ْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ال ِذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِفي َجَهن َم )

 
 ( :َوَلَقدْ * )

نَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِّن ِهيٍن  َخَلْقَنا َوَلَقدْ )  (( .12)اإْلِ
 (( .17)فَ ْوَقُكْم َسْبَع هََراِئَق َوَما ُكن ا َعِن اْلَخْلِق َغاِفِليَن  َخَلْقَنا َقدْ َولَ )
ُرُه َأَفاَل تَ ت  ُقوَن  َوَلَقدْ )  (( .23)َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قَ ْوِمِه فَ َقاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا الل َه َما َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغي ْ
َنا ُموَسى َوَلَقدْ )  (( .41)اْلِكَتاَب َلَعل ُهْم يَ ْهَتُدوَن  آتَ ي ْ
 (( .72)َأَخْذنَاُهم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما يَ َتَضر ُعوَن  َوَلَقدْ )
 (( .83)ُوِعْدنَا َنْحُن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمن قَ ْبُل ِإْن َهَذا ِإال  َأَساِهيُر اأْلَو لِيَن  َلَقدْ )

 
 :( ثُم  * )

 (( .13)َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِفي قَ َراٍر م ِكيٍن  ثُم  )
 (( .14) ..َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة  ثُم  )
 (( .11)ِإن ُكْم بَ ْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن  ثُم  )
َعُثوَن  ثُم  )  (( .12)ِإن ُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة تُ ب ْ
 (( .31) آَخرِينَ  قَ ْرنًا أَنَشْأنَا ِمن بَ ْعِدِهمْ  ثُم  )
 (( .42) آَخرِينَ  قُ ُرونًا أَنَشْأنَا ِمن بَ ْعِدِهمْ  ثُم  )
َرا ُكل  َما َجاء أُم ًة ر ُسوُلَها َكذ بُوُه  ثُم  )  (( .44) ..َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تَ ت ْ
 (( .41)تَِنا َوُسْلطَاٍن م ِبيٍن َأْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن بِآيَا ثُم  )

 
 ( :تُ َرابًا َوِعظَاًما* )

 (( .14) ..م  أَنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم َلْحًما ثُ  ِعظَاًماثُم  َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة )
 (( .31)أَن ُكم م ْخَرُجوَن  تُ َرابًا َوِعظَاًمان ُكْم ِإَذا ِمت ْم وَُكنُتْم أَيَِعدُُكْم أَ )
َنا وَُكن ا ) ُعوثُوَن  تُ َرابًا َوِعظَاًماقَاُلوا أَئَِذا ِمت ْ  (( .82)أَئِن ا َلَمب ْ
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 ( :أَنَشْأنَا* )
 (( .14) ..ُه َخْلًقا آَخَر نَشْأنَاأَ ًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم َلْحًما ثُم  ثُم  َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضغَ )
َها تَْأُكُلوَن  أَنَشْأنَافَ )  (( .11)َلُكم بِِه َجن اٍت مِّن ن ِخيٍل َوَأْعَناٍب ل ُكْم ِفيَها فَ َواِكُه َكِثيَرٌة َوِمن ْ
 (( .31)ن بَ ْعِدِهْم قَ ْرنًا آَخرِيَن مِ  أَنَشْأنَاثُم  )
 (( .42)ِمن بَ ْعِدِهْم قُ ُرونًا آَخرِيَن  أَنَشْأنَاثُم  )

 
َها تَْأُكُلونَ * )  ( :َكِثيَرٌة َوِمن ْ

َها تَْأُكُلونَ فَأَنَشْأنَا َلُكم بِِه َجن اٍت مِّن ن ِخيٍل َوَأْعَناٍب ل ُكْم ِفيَها فَ َواِكُه  )  (( .11) َكِثيَرٌة َوِمن ْ
َرًة ن سِقيُكم مِّم ا ِفي بُُطونَِها َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع  ) َها تَْأُكُلونَ َوِإن  َلُكْم ِفي اأْلَنْ َعاِم َلِعب ْ  (( .21) َكِثيَرٌة َوِمن ْ

 ( :َوِإن  * )
َرًة ن سِقيُكم مِّم ا ِفي بُُطونَِها َوَلُكْم ِفيَها َوِإن  ) َها تَْأُكُلوَن  َلُكْم ِفي اأْلَنْ َعاِم َلِعب ْ  (( .21)َمَناِفُع َكِثيَرٌة َوِمن ْ
 (( .12)َهِذِه أُم ُتُكْم أُم ًة َواِحَدًة َوأَنَا رَب ُكْم فَات  ُقوِن  َوِإن  )
 (( .74)ال ِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الصَِّراِط لََناِكُبوَن  َوِإن  )

 
 ( :َأْرَسْلَنا* )

ُرُه َأَفاَل تَ ت  ُقوَن  َناَأْرَسلْ َوَلَقْد )  (( .23)نُوًحا ِإَلى قَ ْوِمِه فَ َقاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا الل َه َما َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغي ْ
ُرُه َأَفاَل تَ ت  ُقوَن  َأْرَسْلَنافَ ) ُهْم َأِن اْعُبُدوا الل َه َما َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغي ْ  (( .32)ِفيِهْم َرُسواًل ِمن ْ
َرا ُكل  َما َجاء أُم ًة ر ُسوُلَها َكذ بُوهُ  َسْلَناَأرْ ثُم  )  (( .44) .. ُرُسَلَنا تَ ت ْ
 (( .41)ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن م ِبيٍن  َأْرَسْلَناثُم  )

 
 ( :َأَفاَل * )

ُرُه َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قَ ْوِمِه فَ َقاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدو )  (( .23) َأَفاَل تَ ت  ُقونَ ا الل َه َما َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغي ْ
ُرُه ) ُهْم َأِن اْعُبُدوا الل َه َما َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغي ْ  (( .32) َأَفاَل تَ ت  ُقونَ فََأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسواًل ِمن ْ
 (( .80) تَ ْعِقُلونَ  َأَفاَل الن  َهاِر َوُهَو ال ِذي ُيْحِيي َويُِميُت َوَلُه اْخِتاَلُف الل ْيِل وَ )
 (( .81) َتذَك ُرونَ  َأَفاَل َسيَ ُقوُلوَن لِل ِه ُقْل )
 (( .87) َأَفاَل تَ ت  ُقونَ َسيَ ُقوُلوَن لِل ِه ُقْل )

 
 ( :َوقَاَل اْلَمَلُ  - فَ َقاَل اْلَمَلُ * )

نَزَل َماَلِئَكًة م ا َسِمْعَنا بَِهَذا ِفي يُرِيُد َأن يَ تَ َفض َل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاء الل ُه أَلَ  ال  َبَشٌر مِّثْ ُلُكمْ َما َهَذا إِ  ِمن قَ ْوِمهِ  اْلَمَلُ ال ِذيَن َكَفُروا فَ َقالَ )
 (( .24)آبَائَِنا اأْلَو لِيَن 

نْ َيا وََكذ بُوا بِِلَقاء اآْلِخَرِة َوأَتْ َرفْ نَ  ال ِذيَن َكَفُروا ِمن قَ ْوِمهِ  اْلَمَلُ  َوقَالَ ) يَْأُكُل ِمم ا تَْأُكُلوَن ِمْنُه  ال  َبَشٌر مِّثْ ُلُكمْ َما َهَذا إِ اُهْم ِفي اْلَحَياِة الد 
 (( .33)َوَيْشَرُب ِمم ا َتْشَربُوَن 
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 ( :َما َهَذا ِإال  َبَشٌر مِّثْ ُلُكمْ * )
 (( .24) ..نَزَل َماَلِئَكًة يُرِيُد َأن يَ تَ َفض َل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاء الل ُه أَلَ  مِّثْ ُلُكمْ  َما َهَذا ِإال  َبَشرٌ فَ َقاَل اْلَمَلُ ال ِذيَن َكَفُروا ِمن قَ ْوِمِه )
نْ َيا) يَْأُكُل ِمم ا تَْأُكُلوَن ِمْنُه  ثْ ُلُكمْ ال  َبَشٌر مِّ َما َهَذا إِ  َوقَاَل اْلَمَلُ ِمن قَ ْوِمِه ال ِذيَن َكَفُروا وََكذ بُوا بِِلَقاء اآْلِخَرِة َوأَتْ َرفْ َناُهْم ِفي اْلَحَياِة الد 

 (( .34)ِإن ُكْم ِإًذا ل َخاِسُروَن  َبَشًرا ِمثْ َلُكمْ َولَِئْن َأهَْعُتم ( 33)َوَيْشَرُب ِمم ا َتْشَربُوَن 
 (( .47)َوقَ ْوُمُهَما لََنا َعاِبُدوَن  لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنافَ َقاُلوا أَنُ ْؤِمُن )

 
 ( :اأْلَو ُلونَ  - اأْلَو لِينَ * )

ء الل ُه أَلَنَزَل َماَلِئَكًة م ا َسِمْعَنا بَِهَذا ِفي ْو َشافَ َقاَل اْلَمَلُ ال ِذيَن َكَفُروا ِمن قَ ْوِمِه َما َهَذا ِإال  َبَشٌر مِّثْ ُلُكْم يُرِيُد َأن يَ تَ َفض َل َعَلْيُكْم َولَ )
 (( .24) اأْلَو لِينَ آبَائَِنا 

 (( .28) اأْلَو لِينَ ب  ُروا اْلَقْوَل َأْم َجاءُهم م ا َلْم يَْأِت آبَاءُهُم َأفَ َلْم يَد  )
 (( .81) اأْلَو ُلونَ َبْل قَاُلوا ِمْثَل َما قَاَل )
 (( .83) اأْلَو لِينَ َلَقْد ُوِعْدنَا َنْحُن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمن قَ ْبُل ِإْن َهَذا ِإال  َأَساِهيُر )

 
 ( :ِإال   ِإْن ِهيَ  -ال  رَُجٌل ِإْن ُهَو إِ * )

 (( .21)بِِه ِجن ٌة فَ تَ َرب ُصوا بِِه َحت ى ِحيٍن  ِإْن ُهَو ِإال  رَُجلٌ )
ُعوثِيَن  ِإال  ِهَي  ِإنْ ) نْ َيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ِبَمب ْ  (( .37)َحَياتُ َنا الد 
 (( .38)ِذبًا َوَما َنْحُن َلُه ِبُمْؤِمِنيَن افْ تَ َرى َعَلى الل ِه كَ  ِإْن ُهَو ِإال  رَُجلٌ )

 
 ( :بِِه ِجن ةٌ * )

 (( .21)فَ تَ َرب ُصوا بِِه َحت ى ِحيٍن  بِِه ِجن ةٌ ِإْن ُهَو ِإال  رَُجٌل )
 (( .70)َبْل َجاءُهم بِاْلَحقِّ َوَأْكثَ ُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهوَن  ِبِه ِجن ةٌ َأْم يَ ُقوُلوَن )

 
 ( :نصرني بما كذبونرب ا قَالَ * )

َنا ِإلَْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعُيِنَنا (22) قَاَل َربِّ انُصْرِني ِبَما َكذ بُونِ )  ...( . فََأْوَحي ْ
 (( .40)َعم ا قَِليٍل لَُيْصِبُحن  نَاِدِميَن  قَالَ  (31) قَاَل َربِّ انُصْرِني ِبَما َكذ بُونِ )

 
 ( :فَِإَذا* )

 (( .28)تَ َوْيَت أَنَت َوَمن م َعَك َعَلى اْلُفْلِك فَ ُقِل اْلَحْمُد لِل ِه ال ِذي َنج انَا ِمَن اْلَقْوِم الظ اِلِميَن اسْ  فَِإَذا)
نَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َواَل يَ َتَساءُلوَن  فَِإَذا)  (( .101)نُِفَخ ِفي الص وِر َفاَل أَنَساَب بَ ي ْ
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 ( :َوُقل* )
ُر اْلُمنزِلِيَن ر بِّ أَنزِ  َوُقل)  (( .21)ْلِني ُمنَزاًل م َبارًَكا َوأَنَت َخي ْ
 (( .17)ر بِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الش َياِهيِن  َوُقل)
ُر الر اِحِميَن  َوُقل)  (( .118)ر بِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخي ْ

 
ُر اْلُمنزِلِينَ * ) ُر الر ازِِقينَ  - َخي ْ ُر ا - َخي ْ  ( :لر اِحِمينَ َخي ْ

رُ َوُقل ر بِّ أَنزِْلِني ُمنَزاًل م َبارًَكا َوأَنَت )  (( .21) اْلُمنزِلِينَ  َخي ْ
ٌر َوُهَو ) رُ َأْم َتْسأَلُُهْم َخْرًجا َفَخَراُج رَبَِّك َخي ْ  (( .72) الر ازِِقينَ  َخي ْ
ُر الر اِحِمينَ ْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا ِإن ُه َكاَن َفرِيٌق مِّْن ِعَباِدي يَ ُقوُلوَن رَب  َنا آَمن ا فَا)  (( .101) َوأَنَت َخي ْ
ُر الر اِحِمينَ  َوأَنتَ َوُقل ر بِّ اْغِفْر َواْرَحْم )  (( .118) َخي ْ
 

 ( :يُوَعُدونَ  - ُتوَعُدونَ * )
َهاَت ِلَما ) َهاَت َهي ْ  (( .32) ُتوَعُدونَ َهي ْ
 (( .13) يُوَعُدونَ ُقل ر بِّ ِإم ا تُرِيَ نِّي َما )

ُعوثِينَ * ) ُعوثُونَ  - ِبَمب ْ  ( :َلَمب ْ
نْ َيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ) ُعوثِينَ ِإْن ِهَي ِإال  َحَياتُ َنا الد   (( .37) ِبَمب ْ
َنا وَُكن ا تُ َرابًا َوِعظَاًما أَئِن ا ) ُعوثُونَ قَاُلوا أَئَِذا ِمت ْ  (( .82) َلَمب ْ

 
 ( :َناُهمْ َوَجَعلْ  – َفَجَعْلَناُهمْ * )

 (( .41)فَ بُ ْعًدا لِّْلَقْوِم الظ اِلِميَن  َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاءفََأَخَذتْ ُهُم الص ْيَحُة بِاْلَحقِّ )
َرا ُكل  َما َجاء أُم ًة ر ُسوُلَها َكذ بُوُه فَأَتْ بَ ْعَنا بَ ْعَضُهم بَ ْعًضا )  (( .44)فَ بُ ْعًدا لَِّقْوٍم ال  يُ ْؤِمُنوَن  ثَ َحاِديَوَجَعْلَناُهْم أَ ثُم  َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تَ ت ْ

 ( :فَ بُ ْعًدا* )
 (( .41)لِّْلَقْوِم الظ اِلِميَن  فَ بُ ْعًدافََأَخَذتْ ُهُم الص ْيَحُة بِاْلَحقِّ َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاء )
َرا ُكل  َما َجاء أُم ًة ر ُسوُلَها َكذ بُوُه فَأَ )  (( .44)لَِّقْوٍم ال  يُ ْؤِمُنوَن  بُ ْعًداف َ تْ بَ ْعَنا بَ ْعَضُهم بَ ْعًضا َوَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث ثُم  َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تَ ت ْ

 
 ( :ِفي َغْمَرةٍ  - ِفي َغْمَرتِِهمْ * )

 (( .14)َحت ى ِحيٍن  ِفي َغْمَرتِِهمْ َفَذْرُهْم )
 (( .23)ُدوِن َذِلَك ُهْم َلَها َعاِمُلوَن مِّْن َهَذا َوَلُهْم َأْعَماٌل ِمن  َغْمَرةٍ  ِفيَبْل قُ ُلوبُ ُهْم )

 ( :َأَفَحِسْبُتْم أَن َما - أََيْحَسُبوَن أَن َما* )
 (( .11)نُِمد ُهم بِِه ِمن م اٍل َوبَِنيَن  أََيْحَسُبوَن أَن َما)
َنا اَل تُ ْرَجُعوَن  أَن َما َأَفَحِسْبُتمْ )  (( .111)َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَن ُكْم ِإلَي ْ
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َراتِ * ) َراتِ  - ُنَسارُِع َلُهْم ِفي اْلَخي ْ  ( :ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخي ْ
َراتِ َلُهْم  ُنَسارِعُ )  ((12)بَل ال  َيْشُعُروَن  ِفي اْلَخي ْ
َراتِ  ُيَسارُِعونَ ُأْولَِئَك )  (( .21)َوُهْم َلَها َسابُِقوَن  ِفي اْلَخي ْ

 
 ( :َبلْ * )

 (( .23)مِّْن َهَذا َوَلُهْم َأْعَماٌل ِمن ُدوِن َذِلَك ُهْم َلَها َعاِمُلوَن  قُ ُلوبُ ُهْم ِفي َغْمَرةٍ  َبلْ )
 (( .81)قَاُلوا ِمْثَل َما قَاَل اأْلَو ُلوَن  َبلْ )
َناُهم بِاْلَحقِّ َوِإن  ُهْم َلَكاِذبُوَن  َبلْ )  (( .10)أَتَ ي ْ
 

 ( :َحت ى ِإَذا* )
َرِفيِهم بِالْ  َحت ى)  (( .24)َعَذاِب ِإَذا ُهْم َيْجَأُروَن ِإَذا َأَخْذنَا ُمت ْ
 (( .77)ِإَذا فَ َتْحَنا َعَلْيِهم بَابًا َذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن  َحت ى)
 (( .11)ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن  َحت ى)
 

َرِفيِهم بِاْلَعَذابِ * )  ( :نَاُهم بِاْلَعَذابِ َأَخذْ  - َأَخْذنَا ُمت ْ
َرِفيِهم  َأَخْذنَاَحت ى ِإَذا )  (( .24)ِإَذا ُهْم َيْجَأُروَن  بِاْلَعَذابِ ُمت ْ
 (( .72)َفَما اْسَتَكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما يَ َتَضر ُعوَن  بِاْلَعَذابِ ُهم َأَخْذنَاَوَلَقْد )
 

َلى َعَلْيُكْم َفُكنُتمْ * )  ( :آيَاِتي تُ ت ْ
َلى َعَلْيُكمْ ْت َقْد َكانَ )  (( .22)َعَلى َأْعَقاِبُكْم تَنِكُصوَن  َفُكنُتمْ  آيَاِتي تُ ت ْ
َلى َعَلْيُكْم َفُكنُتمأََلْم َتُكْن ) بُوَن  آيَاِتي تُ ت ْ  (( .101)ِبَها ُتَكذِّ

 ( :َأمْ * )
 (( .21)َلْم يَ ْعرُِفوا َرُسوَلُهْم فَ ُهْم َلُه ُمنِكُروَن  َأمْ )
 (( .70)ِجن ٌة َبْل َجاءُهم بِاْلَحقِّ َوَأْكثَ ُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهوَن يَ ُقوُلوَن ِبِه  َأمْ )
ُر الر ازِِقيَن  َأمْ ) ٌر َوُهَو َخي ْ  (( .72)َتْسأَلُُهْم َخْرًجا َفَخَراُج رَبَِّك َخي ْ
 

َناُهم* ) َناُهم - ِبذِْكرِِهمْ  َبْل أَتَ ي ْ  ( :بِاْلَحقِّ  َبْل أَتَ ي ْ
َناُهمَأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت الس َماَواُت َواأْلَْرُض َوَمن ِفيِهن   َوَلِو ات  َبَع اْلَحق  )  (( .71)ن ِذْكرِِهم م ْعِرُضوَن فَ ُهْم عَ  ِبذِْكرِِهمْ  َبْل أَتَ ي ْ
َناُهم)  (( .10)َوِإن  ُهْم َلَكاِذبُوَن  بِاْلَحقِّ  َبْل أَتَ ي ْ

 ( :َوَلوْ * )
 (( .71)ِهم مِّن ُضرٍّ ل َلج وا ِفي هُْغَيانِِهْم يَ ْعَمُهوَن رَِحْمَناُهْم وََكَشْفَنا َما بِ  َوَلوْ )
 (( .71) ..ات  َبَع اْلَحق  َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت الس َماَواُت َواأْلَْرُض َوَمن ِفيِهن   َوَلوِ )
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 ( :َوُهَو ال ِذي* )

 (( .78)َدَة قَِلياًل م ا َتْشُكُروَن أَنَشأَ َلُكُم الس ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئِ  َوُهَو ال ِذي)
 (( .71)َذرََأُكْم ِفي اأْلَْرِض َوِإلَْيِه ُتْحَشُروَن  َوُهَو ال ِذي)
 (( .80)ُيْحِيي َويُِميُت َوَلُه اْخِتاَلُف الل ْيِل َوالن  َهاِر َأَفاَل تَ ْعِقُلوَن  َوُهَو ال ِذي)

 ( :قَاُلوا* )
َنا وَكُ  قَاُلوا) ُعوثُوَن أَئَِذا ِمت ْ  (( .82)ن ا تُ َرابًا َوِعظَاًما أَئِن ا َلَمب ْ
َنا ِشْقَوتُ َنا وَُكن ا قَ ْوًما َضالِّيَن  قَاُلوا)  (( .102)رَب  َنا َغَلَبْت َعَلي ْ
 (( .113)لَِبثْ َنا يَ ْوًما َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم فَاْسَأْل اْلَعادِّيَن  قَاُلوا)

  ( :ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ * )
 (( .84) ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ لَِّمِن اأْلَْرُض َوَمن ِفيَها  ُقل)
 (( .88) ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيِجيُر َواَل ُيَجاُر َعَلْيِه )
 ( .(114) ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ  ل ْو أَن ُكمْ قَاَل ِإن ل ِبْثُتْم ِإال  قَِلياًل )

 ( : ُقل* )
 (( .84)لَِّمِن اأْلَْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن  ُقل)
 (( .82)َمن ر ب  الس َماَواِت الس ْبِع َوَرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم  ُقلْ )
 (( .88)َلُموَن َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيِجيُر َواَل ُيَجاُر َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم تَ عْ  ُقلْ )
 (( .13)ر بِّ ِإم ا تُرِيَ نِّي َما يُوَعُدوَن  ُقل)
 

 ( : َسيَ ُقوُلوَن لِل هِ * )
 (( .81)َتذَك ُروَن  َأَفاَل  َسيَ ُقوُلوَن لِل ِه ُقلْ )
 (( .87)تَ ت  ُقوَن  َأَفاَل  َسيَ ُقوُلوَن لِل ِه ُقلْ )
 (( .81) فَأَن ى ُتْسَحُرونَ  َسيَ ُقوُلوَن لِل ِه ُقلْ )

 
 ( :َيِصُفونَ * )

 (( .11) َيِصُفونَ ْعٍض ُسْبَحاَن الل ِه َعم ا َعَلى ب َ  َما ات َخَذ الل ُه ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا ل َذَهَب ُكل  ِإَلٍه ِبَما َخَلَق َوَلَعاَل بَ ْعُضُهمْ )
 (( .12) َيِصُفونَ ْحُن َأْعَلُم ِبَما اْدَفْع بِال ِتي ِهَي َأْحَسُن الس يَِّئَة نَ )

 
 ( :َوَمْن * )

 (( .103)َخف ْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ال ِذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِفي َجَهن َم َخاِلُدوَن  َوَمنْ )
 (( .117)ِه ِإن ُه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُروَن يَْدُع َمَع الل ِه ِإَلًها آَخَر اَل بُ ْرَهاَن َلُه بِِه فَِإن َما ِحَسابُُه ِعنَد رَبِّ  َوَمن)
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 متشابهات سورة المؤمنون مع القرآن
 

 ,12" َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن ِمْن ُساَللٍَة ِمْن ِطيٍن " )المؤمنون  –1

 (26َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن ) الحجر "

 (16لَْقَنا اْْلِْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه ۖ َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد )ق َولََقْد خَ "

 " لََقْد "  0, البلد 0} التين  0لََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن فِي أَْحَسِن َتْقِويٍم التين "

 البلد( 0)َقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن فِي َكَبٍد "لَ 

 

ِكين " ) المؤمنون  – 2  (  21, المرسالت  13" َقَراٍر مَّ

 

ا فِى ُبُطونَِها " ) المؤمنون  – 3 مَّ  " ُبُطونِِه " { (  66, } النحل  21" َوإنَّ لَُكْم فِى األْنَعاِم لَِعْبَرًة ُنْسقِيُكم مَّ

 

 َولََقْد أْرَسْلَنا ُنوًحا إلَى َقْوِمِه (  22المؤمنون ,  ) 84" غافر  َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلِك ُتْحَملُون"  -0

َوُيِريُكْم آَياتِِه َفأَيَّ   (84)غافر  َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلِك ُتْحَملُونَ َولَُكْم فِيَها َمَنافُِع َولَِتْبلُُغوا َعلَْيَها َحاَجًة فِي ُصُدوِرُكْم 

ِ ُتْنِكُروَن )  (81آَياِت هللاَّ

 -مهم

قُوَن )المؤمنون  َقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَٰى َقْوِمهِ َولَ  -5 ٍه َغْيُرهُ ۖ أََفاَل َتتَّ َ َما لَُكْم ِمْن إِلَٰ  (23َفَقالَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا هللاَّ

ٍه َغْيُرهُ  لََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَٰى َقْوِمهِ 
َ َما لَُكْم ِمْن إِلَٰ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم  َفَقالَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا هللاَّ

 " لََقدْ ( " 57)األعراف 

 هود( 25إِنِّي لَُكْم َنِذيٌر ُمبِيٌن ) َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَٰى َقْوِمهِ  

 { (  57, } األعراف  25, , هود  10) العنكبوت 

وَفاُن َوُهْم َظالُِموَن )العنكبوت  َفلَبِثَ  َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَٰى َقْوِمهِ  فِيِهْم أَْلَف َسَنٍة إاِلَّ َخْمِسيَن َعاًما َفأََخَذُهُم الطُّ

10) 

 

َذاَما  َفَقالَ اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ " -6 ُ أَلَ  َهٰ لَ َعلَْيُكْم َولَْو َشاَء هللاَّ ًة َما ْنَزلَ َماَلئِكَ إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلُُكْم ُيِريُد أَْن َيَتَفضَّ

لِيَن" ) المؤمنون  َذا فِي آَبائَِنا اأْلَوَّ  (  24, هود  20َسِمْعَنا بَِهٰ

َبَعَك إاِلَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي ال َنَراكَ َما  َفَقالَ اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ  ْأيِ َوَما إاِلَّ َبَشًرا ِمْثلََنا َوَما َنَراَك اتَّ رَّ

ُكْم َكاِذبِيَن )هود   (24َنَرٰى لَُكْم َعلَْيَنا ِمْن َفْضٍل َبلْ َنُظنُّ

َك ِمَن اْلَكاِذبِيَن " ا لََنُظنُّ ا لََنَراَك فِي َسَفاَهٍة َوإِنَّ  " َوَقالَ "  74-66األعراف )" َقالَ اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه إِنَّ

 (  33ِمن َقْوِمِه الَِّذيَن َكَفُروا " ) المؤمنون  " َوَقالَ اْلَمَلُ 

 (  64" َقالَ اْلَمَلُ ِمن َقْوِمِه " ) األعراف 
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َنا { (  10, } فصلت  20ألَنَزلَ َمآلئَِكًة " ) المؤمنون هللا " َولَْو َشآَء  -4  " َقالُوا لَْو " َربُّ

 

لِي -8  " َوَما َسِمْعَنا " { ( 36, } القصص  20ن " ) المؤمنون " َما َسِمْعَنا بَِهَذا فِى َءاَبآئَِنا األوَّ

 

ُبون " ) المؤمنون  -7  (  37,  26" َقالَ َربِّ انُصْرنِى بَِما َكذَّ

 (  34" َقالَ َربِّ انُصْرنِى " ) العنكبوت 

 

ْحيَِنا َفإَِذا جَ  -14 َۚ نُّوُر َفاْسلُْك فِيَها ِمن ُكل  َزْوَجْيِن " َفأَْوَحْيَنا إِلَْيِه أَِن اْصَنِع اْلفُْلَك بِأَْعُينَِنا َوَو اَء أَْمُرَنا َوَفاَر التَّ

ُهم ُمْغَرقُ   (  24ون " ) المؤمنون اْثَنْيِن َوأَْهلََك إاِلَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه اْلَقْولُ ِمْنُهْم َوالَ ُتَخاِطْبنِى فِى الَِّذيَن َظلَُموا إِنَّ

 

ُهم ُمْغَرقُون " ) هود  " َواْصَنِع اْلفُْلَك بِأَْعُينَِنا " َحتَّى إَِذا َجاَء /.... (  34َوَوْحيَِنا َوالَ ُتَخاِطْبنِى فِى الَِّذيَن َظلَُموا إِنَّ

نُّوُر قُْلَنا اْحِملْ فِيَها ِمن ُكل  َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوأَْهلََك إاِلَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه الْ  اَمَن َوَما َءاَمَن َقْولُ َوَمْن ءَ أَْمُرَنا َوَفاَر التَّ

 (  04َمَعُه إاِلَّ َقلِيل " ) هود 

 

 " قُُروًنا " { (  02, }  31" ُثمَّ أَنَشأَْنا ِمن َبْعِدِهْم َقْرًنا َءاَخِرين " ) المؤمنون  -11

 

ْنَيا  مهم-12  (  34نون َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثِين " ) المؤم َنُموُت َوَنْحَيا" إِْن ِهَى إاِلَّ َحَياُتَنا الدُّ

ْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثِين " ) األنعام   (  27" َوَقالُوا إِْن ِهَى إاِلَّ َحَياُتَنا الدُّ

ْهُر " ) الجاثية َما" َوَقالُوا  ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهلُِكَنا إاِلَّ الدَّ  (  20ِهَى إاِلَّ َحَياُتَنا الدُّ

 

ةٍ  -13 وقالوا يا  5الحجر  , )ثم أرسلنا رسلنا تترا , 03أََجلََها َوَماَيْسَتْئِخُرون " ) المؤمنون  " َماَتْسبُِق ِمْن أُمَّ

ل عليه الذكر  ( أيها الذى ُنز 

 

اُنوا َقْوًما َوكَ " ُثمَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوأََخاهُ َهاُروَن بِآَياتَِنا َوُسْلَطاٍن ُمبِين " " إِلَى فِْرَعْوَن َوَمإلَيِه َفاْسَتْكَبُروا  -10

 (  06,  05َعالِين " ) المؤمنون 

ْجِرِمين " ) يونس " ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن َوَمإلَيِه بِآَياتَِنا َفاْسَتْكَبُروا َوكاُنوا َقْوًما مُ 

45  ) 

 "  َولََقْد َءاَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاب" -مهم جدا-15

" َوَءاَتْيَنا "  2اْلسراء  فاخُتلِف,  114هود ,وقفينا من بعده بالرسل 84البقرة ), لعلهم يهتدون 07المؤمنون

أََخاهُ جعلنا معه َ و 35, الفرقان فاخُتلِف 05, ) فصلت فال تكن 23السجدة  ( ,وجعلناه هدى لبنى اسرائيل أال

 ,  من بعد ما03, القصص وزيرا َهاُرونَ 
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ُكْم فَ إنَّ َهذِ وَ "  --16 ًة َواِحَدًة َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ قُونِه أُمَّ  (  52" ) المؤمنون  اتَّ

ُكْم َفاْعُبُدون " ) األنبياء  ًة َواِحدًة َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ  (  72" إِنَّ َهِذِه أُمَّ

 

ُعوا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزُبًرا " ) المؤمنون  -14  (  53" َفَتَقطَّ

عُ   (  73وا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُكلٌ إِلَْيَنا َراِجُعون " ) األنبياء " َوَتَقطَّ

 

 فذرهم فى (  53" ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم َفِرُحون " المؤمنون  -18

قُوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم َفِرُحوَن )الروم   33), س الناس ضرٌ وإذا م ( )32ِمَن الَِّذيَن َفرَّ

 

 (  74, األنبياء  61" ُيَساِرُعوَن فِى اْلَخْيَراِت " ) المؤمنون  -17

 

 " الَ ُنَكلُِّف " { (  152, األنعام  02, } األعراف  62" َوالَ ُنَكلُِّف َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها " ) المؤمنون  -24

 

 (  66المؤمنون " َقْد َكاَنْت َءاَياتِى ُتْتلَى َعلَْيُكْم " )  -21

 " أََفلَْم " { (  31, } الجاثية  145" أَلَْم َتُكْن َءاَياتِى ُتْتلَى َعلَْيُكْم " ) المؤمنون 

 

ْمَع َواألْبَصاَر َواألْفئَِدَة َقلِيالً َما َتْشُكُرون " ) المؤمنون  -مهم-22  (  48" َوُهَو الَِّذى أنَشأ لَُكُم السَّ

ْمعَ   (  23, الملك  7َواألْبَصاَر َواألْفئَِدَة َقلِيالً َما َتْشُكُرون " ) السجدة  " َوَجَعلَ لَُكُم السَّ

ْمَع َواألْبَصاَر َواألْفئَِدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُرون " ) النحل   (  48" َوَجَعلَ لَُكُم السَّ

 

 " قُلْ ُهَو " { (  20, } الملك  47" َوُهَو الَِّذى َذَرأَُكْم فِى األَْرِض َوإِلَْيِه ُتْحَشُرون " ) المؤمنون  -23

 

لِين " ) المؤمنون  -20  (  83" لََقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوَءاَباُؤَنا َهَذا ِمن َقْبلُ إْن َهَذا إالَّ أَساِطيُر األوَّ

لِين " ) النمل  َهَذا َنْحنُ " لََقْد ُوِعْدَنا   (  86َوَءاَباُؤَنا ِمن َقْبلُ إْن َهَذا إالَّ أَساِطيُر األوَّ

 مهم جدا-25

ا لََمْبُعوُثون " ) المؤمنون  - ا ُتَراَبا َوِعَظاًما أِءنَّ "  16, الصافات  04, } الواقعة  82" َقالُوا أِءَذا ِمْتَنا َوُكنَّ

 أَِءَذا ِمْتَنا " {

ا لََمِديُنون " ) الصافات  ا ُتَراَبا َوِعَظاًما أِءنَّ  (  53" أِءَذا ِمْتَنا َوُكنَّ

 

 

 (  76, المؤمنون  30ْع بِالَّتِى ِهَى أْحَسُن " ) فصلت " اْدفَ  -26
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وِر " ) المؤمنون  -24  (  13, الحاقة  141" َفإَذا ُنفَِخ فِى الصُّ

وِر" )النبأ   " َوَيْوَم " (  84, } النمل  142, طه  43,األنعام  18" َيْوَم ُينَفُخ فِى الصُّ

وِر " ) الزمر   (  24, ق  51, يس  68" َوُنفَِخ فِى الصُّ

 

 (  8, األعراف  142" َفَمن َثقُلَْت َمَواِزيُنُه َفأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحون " ) المؤمنون  -28

 

 (  7, األعراف  143" َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه َفأُولَئَِك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم " ) المؤمنون  -27

 

 (  17, الكهف  113َبْعَض َيْوم " ) المؤمنون  " َقالُوا لَبِْثَنا َيْوًما أَوْ  -34

 

 ( 110, طه  116" َفَتَعالَى هللاُ اْلَملُِك اْلَحق  " ) المؤمنون  -31
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 متشابهات داخل سورة النور
 ( :أَنْ َزْلَنا)* 

 ( .(1ُكْم َتذَك ُروَن )َها َوفَ َرْضَناَها َوأَنْ َزْلَنا ِفيَها آيَاٍت بَ ي َِّناٍت َلَعل  أَنْ َزْلَناُسورٌَة )
 ( .(34َوَمَثاًل ِمَن ال ِذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َوَمْوِعظًَة لِْلُمت ِقيَن ) آيَاٍت ُمبَ ي َِّناتٍ ِإلَْيُكْم  أَنْ َزْلَناَوَلَقْد )
  ( .(42يٍم )َوالل ُه يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتقِ  ُمبَ ي َِّناتٍ  آيَاتٍ  أَنْ َزْلَناَلَقْد )

 

 ( :فَاْجِلُدوُهمْ _  فَاْجِلُدوا)* 
ُهَما الز انَِيُة َوالز اِني )  ( .(2) ..َواَل تَْأُخْذُكْم بِِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن الل ِه  َجْلَدةٍ  ِمائَةَ فَاْجِلُدوا ُكل  َواِحٍد ِمن ْ
 ( .(4) ..ُهْم َشَهاَدًة أَبًَدا َواَل تَ ْقبَ ُلوا لَ  َجْلَدةً  ثََمانِينَ ُهْم اْجِلُدو ْربَ َعِة ُشَهَداَء فَ َوال ِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُم  َلْم يَْأُتوا بِأَ )

 

 ( :ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  - ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنونَ )* 
ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل تَأْ ) تُ ْؤِمُنوَن بِالل ِه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد  نُتمْ ِإن كُ ُخْذُكم بِِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن الل ِه الز انَِيُة َوالز اِني فَاْجِلُدوا ُكل  َواِحٍد مِّن ْ

 ( .(2َعَذابَ ُهَما هَائَِفٌة مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن )
 ( .(17ُمْؤِمِنيَن ) ِإْن ُكْنُتمْ يَِعُظُكُم الل ُه َأْن تَ ُعوُدوا ِلِمْثِلِه أَبًَدا )

 

 ( :َوالز انَِيةُ ..  الز اِني – ز انَِيُة َوالز اِنيال)* 
ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة َواَل تَْأُخْذُكْم بِِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن الل ِه  الز اِنيوَ  الز انَِيةُ )  ( .(2) ..فَاْجِلُدوا ُكل  َواِحٍد ِمن ْ
 ( .(3اَل يَ ْنِكُحَها ِإال  زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ) الز انَِيةُ وَ اَل يَ ْنِكُح ِإال  زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة  الز اِني)

 ( :ال ِذيَن يَ ْرُمونَ )* 
 ( .(4) ..وا َلُهْم َشَهاَدًة أَبًَدا لُ ثُم  َلْم يَْأُتوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َواَل تَ ْقب َ  يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ  ال ِذينَ وَ )
 ( .(2ِمَن الص اِدِقيَن )لَ  َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإال  أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِالل ِه ِإن هُ  يَ ْرُمونَ  ال ِذينَ وَ )
نْ َيا َواآْلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم ) اتِ ال ِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصنَ ِإن  )  ( .(23اْلغَاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الد 
 

 ( :َوال ِذينَ )* 
 ( .(4) ..ْم َشَهاَدًة أَبًَدا هُ يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُم  َلْم يَْأُتوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َواَل تَ ْقبَ ُلوا لَ  َوال ِذينَ )
 ( .(31) ..َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب بِِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظ ْمآُن َماًء َحت ى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا   َوال ِذينَ )
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 ( :بَِأْربَ َعِة ُشَهَداءَ )* 
 ( .(4) .. فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدةً  بَِأْربَ َعِة ُشَهَداءَ  ُتوايَأْ َوال ِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُم  َلْم )
 ( .(13فَِإْذ َلْم يَْأُتوا بِالش َهَداِء فَُأولَِئَك ِعْنَد الل ِه ُهُم اْلَكاِذبُوَن ) بَِأْربَ َعِة ُشَهَداءَ َعَلْيِه  َجاُءواْواَل )لَ 
 

 ( :ُهُم اْلَفاِسُقونَ )* 
 ( .(4) ُهُم اْلَفاِسُقونَ َوُأولَِئَك  ..وَن اْلُمْحَصَناِت ثُم  َلْم يَْأُتوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء َوال ِذيَن يَ ْرمُ )
  ( .(11) اْلَفاِسُقونَ  مُ هُ َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك  ..َوَعَد الل ُه ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفن  ُهْم ) 

 
 ( : َأْربَُع َشَهاَداٍت بِالل ِه ِإن ُه َلِمنَ )* 

 َأن   ةُ َواْلَخاِمسَ  (2) الص اِدِقينَ  ن ُه َلِمنَ َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِالل ِه إِ َوال ِذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإال  أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم )
 ( .(7) اْلَكاِذبِينَ ِإْن َكاَن ِمَن  َعَلْيهِ الل ِه َلْعَنَة 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد ) َهاالل ِه َغَضَب َأن   ةَ َواْلَخاِمسَ  (8) اْلَكاِذبِينَ  َأْربََع َشَهاَداٍت بِالل ِه ِإن ُه َلِمنَ َويَْدرَأُ َعن ْ  ِقينَ الص ادِ ِإْن َكاَن ِمَن  َعَلي ْ
(1). ) 

 

 ( :اْلَكاِذبِينَ )* 
 ( .(7) اْلَكاِذبِينَ َواْلَخاِمَسُة َأن  َلْعَنَة الل ِه َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن )
َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْربََع َشَهاَداٍت بِالل ِه ِإن ُه َلِمَن )  ( .(8) اْلَكاِذبِينَ َويَْدرَأُ َعن ْ
 ( .(13) اْلَكاِذبُونَ ُشَهَداَء فَِإْذ َلْم يَْأُتوا بِالش َهَداِء فَُأولَِئَك ِعْنَد الل ِه ُهُم ْواَل َجاُءوا َعَلْيِه بَِأْربَ َعِة )لَ 
 

 ( :َوَلْواَل َفْضُل الل ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتهُ )* 
 ( .(10تَ و اٌب َحِكيٌم ) َوَأن  الل هَ  َوَلْواَل َفْضُل الل ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتهُ )
ًرا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبيٌن ) ِإْذ َسِمْعُتُموهُ  َلْواَل )  ( .(12َظن  اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنْ ُفِسِهْم َخي ْ
 .( (13َجاُءوا َعَلْيِه بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَِإْذ َلْم يَْأُتوا بِالش َهَداِء فَُأولَِئَك ِعْنَد الل ِه ُهُم اْلَكاِذبُوَن ) ْواَل لَ )
نْ َيا َواآْلِخَرِة َلَمس ُكْم ِفيَما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم ) َوَلْواَل َفْضُل الل ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتهُ )  ( .(14ِفي الد 
 ( .(12) قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكل َم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا بُ ْهَتاٌن َعِظيمٌ  ِإْذ َسِمْعُتُموهُ  َوَلْواَل )
 ( .(20رَُءوٌف رَِحيٌم ) َوَأن  الل هَ  َوَلْواَل َفْضُل الل ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتهُ )
 ( .(21) ..بًَدا ا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أَ َما زَكَ َوَلْواَل َفْضُل الل ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه  ..يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ت ِبُعوا ُخُطَواِت الش ْيطَاِن )

 
 



  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

51 

 

 ( :َحِكيمٌ )* 
 ( .(10) َحِكيمٌ َوَلْواَل َفْضُل الل ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َوَأن  الل َه تَ و اٌب )
 ( .(18) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َوالل هُ َويُ بَ يُِّن الل ُه َلُكُم اآْليَاِت )
  ( .(18) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َوالل هُ  ..َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم  يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم ال ِذينَ )
  ( .(11) ِكيمٌ حَ  َعِليمٌ  َوالل هُ  ..َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْهَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم )

 

 ( :ِإن  ال ِذينَ )* 
ٌر َلُكْم َجاءُ  ِإن  ال ِذينَ ) ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم اَل َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخي ْ  ( .(11) ..وا بِاإْلِ
 ( .(11) ..ُيِحب وَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي ال ِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم  ِإن  ال ِذينَ )
نْ َيا َواآْلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم )يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلغَا ِإن  ال ِذينَ )  ( .(23ِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الد 

 

 ( :َعَذاٌب أَلِيمٌ  - َعَذاٌب َعِظيمٌ )* 
ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ) ُهْم َلُه  ..ِإن  ال ِذيَن َجاُءوا بِاإْلِ َرُه ِمن ْ  .( (11) َعَذاٌب َعِظيمٌ َوال ِذي تَ َول ى ِكب ْ
نْ َيا َواآْلِخَرِة َلَمس ُكْم ِفيَما َأَفْضُتْم ِفيِه )  ( .(14) مٌ َعَذاٌب َعِظيَوَلْواَل َفْضُل الل ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه ِفي الد 
نْ َيا وَ  أَلِيمٌ  َعَذابٌ ِإن  ال ِذيَن ُيِحب وَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي ال ِذيَن آَمُنوا َلُهْم )  ( .(11) ..اآْلِخَرِة ِفي الد 
نْ َيا َواآْلِخَرِة َوَلُهْم )  ( .(23) َعَذاٌب َعِظيمٌ ِإن  ال ِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلغَاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الد 
َنُكمْ ) َنٌة َأْو ُيِصيب َ فَ ْلَيْحَذِر ال ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأمْ  .. اَل َتْجَعُلوا ُدَعاَء الر ُسوِل بَ ي ْ  ( .(23) أَلِيمٌ  َعَذابٌ ُهْم رِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 

نْ َيا َواآْلِخَرةِ )*   ( :ِفي الد 
نْ َيا َواآْلِخَرةِ َوَلْواَل َفْضُل الل ِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه )  ( .(14َلَمس ُكْم ِفيَما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم ) ِفي الد 
نْ َيا َواآْلِخَرةِ ِذيَن ُيِحب وَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي ال ِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِإن  ال  )  ( .(11لل ُه يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن )َوا ِفي الد 
نْ َيا َواآْلِخَرةِ ِفي اِإن  ال ِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلغَاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا )  ( .(23َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم ) لد 

 

 ( :أَْلِسَنتُ ُهمْ  -بِأَْلِسَنِتُكْم )* 
 ( .(11َوتَ ُقوُلوَن بَِأفْ َواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبونَُه َهي ًِّنا َوُهَو ِعْنَد الل ِه َعِظيٌم ) بِأَْلِسَنِتُكمْ ِإْذ تَ َلق ْونَُه )
 ( .(24َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) أَْلِسَنتُ ُهمْ يَ ْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم )
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 ( :آيَاتِهِ  - اآْليَاتِ  يُ بَ يُِّن الل ُه َلُكمُ )* 
 ( .(18) َوالل ُه َعِليٌم َحِكيمٌ يُ بَ يُِّن الل ُه َلُكُم اآْليَاِت وَ )
  ( .(18) َوالل ُه َعِليٌم َحِكيمٌ  يُ بَ يُِّن الل ُه َلُكُم اآْليَاتِ  َكَذِلكَ  .. آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم ال ِذيَن َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم َوال ِذينَ  يَا أَي  َها ال ِذينَ )
  ( .(11) يمٌ َوالل ُه َعِليٌم َحكِ  آيَاتِهِ  مْ يُ بَ يُِّن الل ُه َلكُ  َكَذِلكَ  ..َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْهَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا )
  ( .(21َعل ُكْم تَ ْعِقُلوَن )لَ  يُ بَ يُِّن الل ُه َلُكُم اآْليَاتِ  َكَذِلكَ َتِحي ًة ِمْن ِعْنِد الل ِه ُمَبارََكًة هَيَِّبًة   ..لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرٌج )

 

 ( :َعِليمٌ واهلل بكل شيء )* 
 ( .(31) َعِليمٌ َوالل ُه ِبُكلِّ َشْيٍء َوَيْضِرُب الل ُه اأْلَْمثَاَل ِللن اِس  ..الس َمَواِت َواأْلَْرِض الل ُه نُوُر ) 
 ( . (24) ِليمٌ عَ  َشْيٍء َوالل ُه ِبُكلِّ َويَ ْوَم يُ ْرَجُعوَن ِإلَْيِه فَ يُ َنبِّئُ ُهْم ِبَما َعِمُلوا  ..َأاَل ِإن  ِلل ِه َما ِفي الس َمَواِت َواأْلَْرِض ) 

 

 ( :َوالل ُه يَ ْعَلمُ )* 
 ( .(11 تَ ْعَلُموَن )َوأَنْ ُتْم اَل  َوالل ُه يَ ْعَلمُ  ..ِإن  ال ِذيَن ُيِحب وَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي ال ِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم )
رَ )  ( .(21َتْكُتُموَن ) َما تُ ْبُدوَن َوَما َوالل ُه يَ ْعَلمُ َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْدُخُلوا بُ ُيوتًا َغي ْ
 ( . (24) ..َما أَنْ ُتْم َعَلْيِه َويَ ْوَم يُ ْرَجُعوَن ِإلَْيِه فَ يُ َنبِّئُ ُهْم ِبَما َعِمُلوا  يَ ْعَلمُ  َقدْ َأاَل ِإن  لِل ِه َما ِفي الس َمَواِت َواأْلَْرِض )

 

 ( :يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا)* 
 ( .(21) .. تَ ت ِبُعوا ُخُطَواِت الش ْيطَاِن َوَمْن يَ ت ِبْع ُخُطَواِت الش ْيطَاِن فَِإن ُه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ  اَل  يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا)
َر بُ ُيوِتُكْم َحت ى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها َتْدُخُلوا  اَل  يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا)  ( .(27) ..بُ ُيوتًا َغي ْ
ُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثاَلَث َمر اٍت  يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا)   ( .(18) ..لَِيْسَتْأِذْنُكُم ال ِذيَن َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم َوال ِذيَن َلْم يَ ب ْ

 

 ( :ُيوتًاب ُ )* 
رَ  بُ ُيوتًا َتْدُخُلوايَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا اَل ) ٌر َلكُ  َغي ْ  ( .(27ْم َلَعل ُكْم َتذَك ُروَن )بُ ُيوِتُكْم َحت ى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخي ْ
رَ  بُ ُيوتًا َتْدُخُلوالَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن )  ( .(21ُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم َوالل ُه يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن )َمسْ  َغي ْ
  ( .(21) ..َفَسلُِّموا َعَلى أَنْ ُفِسُكْم َتِحي ًة ِمْن ِعْنِد الل ِه ُمَبارََكًة هَيَِّبًة  بُ ُيوتًافَِإَذا َدَخْلُتْم  ..لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرٌج )

 

 ( :َذِلَك َأزَْكى َلُهمْ  - َأزَْكى َلُكمْ  ُهوَ )* 
 ( .(28) .. َلُكمْ  ىَأزْكَ  ُهوَ فَِإْن َلْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَها َحت ى يُ ْؤَذَن َلُكْم َوِإْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا )
 ( .(30 )ِإن  الل َه َخِبيٌر ِبَما َيْصنَ ُعونَ  َلُهمْ  َأزَْكى َذِلكَ وا فُ ُروَجُهْم ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغض وا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفظُ )
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 ( :ُقلْ )* 
 ( .(30َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإن  الل َه َخِبيٌر ِبَما َيْصنَ ُعوَن ) ِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغض وا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا فُ ُروَجُهمْ  ُقلْ )
َها  ْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهن  َوَيْحَفْظَن فَ ُروَجُهن  ِلْلمُ  َوُقلْ )  ( .(31) ..َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهن  ِإال  َما َظَهَر ِمن ْ
ْلتُ  ُقلْ )   ( .(14) ..ْم َأِهيُعوا الل َه َوَأِهيُعوا الر ُسوَل فَِإْن تَ َول ْوا فَِإن َما َعَلْيِه َما ُحمَِّل َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ

 

 ( :ِإن  الل َه َخِبيرٌ )* 
 ( .(30نَ ُعوَن )َيصْ  ِبَما َخِبيرٌ  ِإن  الل هَ ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغض وا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم )
  ( .(13تَ ْعَمُلوَن ) ِبَما ِبيرٌ خَ  ِإن  الل هَ لََيْخُرُجن  ُقْل اَل تُ ْقِسُموا هَاَعٌة َمْعُروَفٌة َوَأْقَسُموا بِالل ِه َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَِئْن َأَمْرتَ ُهْم )

 

 ( :َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهن  ِإال  )* 
َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهن  َعَلى ُجُيوِبِهن  َما َظَهَر مِ  ِإال  َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهن  َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهن  َوَيْحَفْظَن فَ ُروَجُهن  ) َواَل ن ْ

 ( .(31َن )َوُتوبُوا ِإَلى الل ِه َجِميًعا أَي  َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحو  ..لِبُ ُعولَِتِهن  َأْو آبَائِِهن   ِإال   يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهن  
 

 ( :َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ  - نُ ُهن  َمَلَكْت أَْيَما)* 
ْربَِة َأِو الت ابِِعيَن َغْيِر ُأولِ  أَْيَمانُ ُهن  َمَلَكْت َأْو ِنَسائِِهن  َأْو َما .. َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهن  )  ( .(31).. ي اإْلِ
ًرا َفَكاتُِبو  َمَلَكْت أَْيَمانُُكمْ ال ِذيَن يَ ْبتَ ُغوَن اْلِكَتاَب ِمم ا وَ  ..َوْلَيْستَ ْعِفِف ال ِذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا)  ( .(33)..ُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخي ْ
ُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثاَل  َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم ال ِذيَن )   ( .(18) .. َمر اٍت ثَ َوال ِذيَن َلْم يَ ب ْ

 

 ( :ِمْن َفْضِلهِ )* 
( َوْلَيْستَ ْعِفِف 32َوالل ُه َواِسٌع َعِليٌم )ِه ِمْن َفْضلِ  الل هُ  يُ ْغِنِهمُ َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالص اِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقَراَء )

 ( .(33) .. ِمْن َفْضِلهِ  الل هُ  يُ ْغِنيَ ُهمُ ِنَكاًحا َحت ى  ال ِذيَن اَل َيِجُدونَ 
 ( .(38َوالل ُه يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب ) ِمْن َفْضِلهِ لَِيْجزِيَ ُهُم الل ُه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم )

 

 ( :الس َمَواِت َواأْلَْرضِ )* 
 ( .(31) ..َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة   اأْلَْرضِ الس َمَواِت وَ  نُورُ الل ُه )
ُر َصاف اٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسِبيَحُه  الس َمَواِت َواأْلَْرضِ  َمْن ِفيأََلْم تَ َر َأن  الل َه ُيَسبُِّح َلُه )  ( .(41) ..َوالط ي ْ
 ( .(42َوِإَلى الل ِه اْلَمِصيُر ) الس َمَواِت َواأْلَْرضِ  ْلكُ مُ َولِل ِه )
 ( . (24) ..َقْد يَ ْعَلُم َما أَنْ ُتْم َعَلْيِه َويَ ْوَم يُ ْرَجُعوَن ِإلَْيِه فَ يُ َنبِّئُ ُهْم ِبَما َعِمُلوا  الس َمَواِت َواأْلَْرضِ  َما ِفيَأاَل ِإن  لِل ِه )
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 ( :ُه يَ ْهِديَوالل   - يَ ْهِدي الل هُ )* 
 ( .(31ِليٌم )لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب الل ُه اأْلَْمثَاَل لِلن اِس َوالل ُه ِبُكلِّ َشْيٍء عَ  الل هُ  يَ ْهِدي ..الل ُه نُوُر الس َمَواِت َواأْلَْرِض )
  ( .(42ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )َمْن َيَشاُء ِإلَ  يَ ْهِدي الل هُ َلَقْد أَنْ َزْلَنا آيَاٍت ُمبَ ي َِّناٍت وَ )

 

 ( :َوِإقَاِم الص اَلِة َوِإيَتاِء الز َكاةِ )* 
 ( .(37ُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر )َيَخاُفوَن يَ ْوًما تَ تَ َقل   َوِإقَاِم الص اَلِة َوِإيَتاِء الز َكاةِ رَِجاٌل اَل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر الل ِه )
  ( .(12َوَأِهيُعوا الر ُسوَل َلَعل ُكْم تُ ْرَحُموَن ) َوَأِقيُموا الص اَلَة َوآُتوا الز َكاةَ )

 ( :أََلْم تَ َر َأن  الل هَ )* 
ُر َصاف اٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم صَ  أََلْم تَ َر َأن  الل هَ )  ( .(41) ..ْسِبيَحُه اَلَتُه َوتَ ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي الس َمَواِت َواأْلَْرِض َوالط ي ْ
َنُه ثُم  َيْجَعُلُه رَُكاًما فَ تَ َرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِه  أََلْم تَ َر َأن  الل هَ )   ( .(43). .يُ ْزِجي َسَحابًا ثُم  يُ َؤلُِّف بَ ي ْ

 

 ( :بِالل ِه َوَرُسوِلهِ  - بِالل ِه َوبِالر ُسولِ )* 
ُهْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَما ُأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن ) َوبِالر ُسولِ  بِالل هِ ا َويَ ُقوُلوَن آَمن  )   ( .(47َوَأَهْعَنا ثُم  يَ تَ َول ى َفرِيٌق ِمن ْ
 ( .(22) .. ُسوِلهِ َورَ  بِالل هِ َن ُأولَِئَك ال ِذيَن يُ ْؤِمُنو  .. َوِإَذا َكانُوا َمَعهُ  َوَرُسوِلهِ  بِالل هِ ِإن َما اْلُمْؤِمُنوَن ال ِذيَن آَمُنوا )

 ( :َوَأَهْعَنا)* 
ُهْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَما ُأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن ) َوَأَهْعَنابِالل ِه َوبِالر ُسوِل  آَمن اَويَ ُقوُلوَن )   ( .(47ثُم  يَ تَ َول ى َفرِيٌق ِمن ْ
نَ ُهْم َأْن يَ ُقوُلوا ِإن َما َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدعُ )   ( .(11ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )وَ  َوَأهَْعَنا َسِمْعَناوا ِإَلى الل ِه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ

نَ ُهمْ )*   ( :ِإَذا ُدُعوا ِإَلى الل ِه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ
نَ هُ وَ ) ُهْم ُمْعِرُضوَن )ْم ِإَذا ُدُعوا ِإَلى الل ِه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ   ( .(48ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ
نَ ُهمْ ِإن َما َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنيَن )   ( .(11 ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )َأْن يَ ُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأهَْعَنا َوُأولَِئكَ  ِإَذا ُدُعوا ِإَلى الل ِه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ

 ( :ِإن َما)* 
نَ ُهْم َأْن يَ ُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأهَْعَنا َوُأو َكاَن   ِإن َما)   ( .(11ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )لَ قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى الل ِه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ
 ( .(22) .. ْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا َحت ى َيْسَتْأِذنُوهُ اْلُمْؤِمُنوَن ال ِذيَن آَمُنوا بِالل ِه َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَ  ِإن َما)

 ( :َوَأِهيُعوا الر ُسولَ )* 
ْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوُه تَ ْهَتُدوا  َوَأِهيُعوا الر ُسولَ ُقْل َأِهيُعوا الل َه )   . ((14) ..فَِإْن تَ َول ْوا فَِإن َما َعَلْيِه َما ُحمَِّل َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ
  ( .(12َلَعل ُكْم تُ ْرَحُموَن ) َوَأِهيُعوا الر ُسولَ َوَأِقيُموا الص اَلَة َوآُتوا الز َكاَة )
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 متشابهات سورة النور

 

 ( 57, النساء  2" إن ُكنُتْم ُتؤِمُنوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآلِخر " ) النور  – 1

 

,  أزواجهم َوالَِّذيَن َيْرُمونَ  ( 5َوأْصلَُحوا َفإنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيم " ) النور" إالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذلَِك  – 2

 (إن الذين كفروا بعد ( 87آل عمرانخالدين فيها )

 

,  فى الدنيا واالخرة لمسكم10, حكيم وأن هللا توابٌ 14" َولَْوال َفْضلُ هللاِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه " ) } النور  – مهم-3

ثم توليتم من بعد , }التبعتم الشيطان اال قليال 83{ , النساء ما زكى منكم من 21, ن هللا رؤوف رحيموأ 24

 " { (لكنتم من الخاسرين -" َفلَْوال 60البقرة  ذلك

 ( 113النساء   لهمت طائفة منهم ان" َولَْوالَ َفْضلُ هللاِ َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه " )

 

 ( 18اآلَياِت َوهللاُ َعلِيٌم َحِكيم " ) النور  " َوُيَبيُِّن هللاُ لَُكمُ  -0

 ( 58"َكَذلَِك ُيَبيُِّن هللاُ لَُكُم اآلَياِت َوهللاُ َعلِيٌم َحِكيم " ) النور 

 ( 57" َكَذلَِك ُيَبيُِّن هللاُ لَُكْم َءاَياتِِه َوهللاُ َعلِيٌم َحِكيم " ) النور 

 ( 61َعلَُّكْم َتْعقِلُون " ) النور " َكَذلَِك ُيَبيُِّن هللاُ لَُكُم اآلَياِت لَ 

 

"  40, } النحل  66{ , آل عمران  232,  216, } البقرة  17" َوهللاُ َيْعلَُم َوأنُتْم ال َتْعلَُمون " ) النور  -5

 إنَّ هللاَ " { (

 

ْيَطاِن " ) النور  -6 بُِعوا ُخُطَواِت الشَّ بِ  248,  168, } البقرة  21" ال َتتَّ  ُعوا " { (" َوال َتتَّ

 

 ( 0, سبأ  26" لَُهم َمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريم " ) النور  -4

 

َها الَِّذيَن َءاَمُنوا ال َتْدُخلُوا " ) النور  -8  ( 53, األحزاب  24" َياأيُّ

 

 ( 77, المائدة  27" َوهللاُ َيْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُمون " ) النور  -7

 

 " َوَيِزيُدُهم " { ( 26, الشورى 143{ , } النساء  38, النور  34َفْضلِِه " )} فاطر  " َوَيِزيَدُهم ِمن 14

 

 ( 03, النور  08" َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخلَلِِه " ) الروم  -11
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 ( 03, المائدة  04" َوَما أولَئَِك بِاْلُمؤِمنِين " ) النور  -12

 

" َوَمن ُيِطِع  67, ] 13,} النساء  52, النور  14, الفتح  41" ) األحزاب  هُ َوَمن ُيِطِع هللاَ َوَرُسولَ "  -13

ُسولَ " [ , ]  ُسولَ "[ { ( 84هللاَ َوالرَّ  " َمن ُيِطِع الرَّ

 

 مهم-10

 , لئن أمرتهم ليخرُجن 53" ) النور  َوأْقَسُموا بِاهللِ َجْهَد أْيَمانِِهمْ " 

ِ َجْهَد أَْيمَ " َها إَِذا َجا انِِهمْ َوأَْقَسُموا بِاهللَّ ِ ۖ َوَما ُيْشِعُرُكْم أَنَّ َما اآْلَياُت ِعْنَد هللاَّ  َءْت اَل لَئِْن َجاَءْتُهْم آَيٌة لَُيْؤِمُننَّ بَِها   قُلْ إِنَّ

 األنعام(  147ُيْؤِمُنوَن )

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهمْ " ُ َمْن َيُموُت   َبلَ  َۙوأَْقَسُموا بِاهللَّ اِس اَل َيْعلَُموَن ) اَل َيْبَعُث هللاَّ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ  38ٰى َوْعًدا َعلَْيِه َحق ًا َولَٰ

 // النحل(

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهمْ " ا َجاَءُهْم َنِذيٌر َما َزاَدُهْم إاِلَّ  َوأَْقَسُموا بِاهللَّ لَئِْن َجاَءُهْم َنِذيٌر لََيُكوُننَّ أَْهَدٰى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم ۖ َفلَمَّ

  //فاطر( 02وًرا )ُنفُ 

 

ُسول " ) النور  -15  ( 50" قُلْ أِطيُعوا هللاَ َوأِطيُعوا الرَّ

ُسول " ) آل عمران   ( 32" قُلْ أِطيُعوا هللاَ َوالرَّ

ُسول " ) آل عمران   ( 132" َوأِطيُعوا هللاَ َوالرَّ

 

ُسوِل إالَّ اْلَبالَُغ اْلُمبِين"  -16 ُسوِل  77, } المائدة  50, النور  18" ) العنكبوت  َوَما َعلَى الرَّ " َما َعلَى الرَّ

 إالَّ اْلَبالَغ " { (

َما َعلَْيَك اْلَبالَُغ اْلُمبِين " ) النحل   ( 82" َفإنَّ

 

 ( 61, النور  14" لَْيَس َعلَى األَْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى األَْعَرِج َحَرٌج َوالَ َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج " ) الفتح  -14

 

َما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َءاَمُنوا بِاهللِ َوَرُسولِِه " ) الحجرات  -18  (  62, النور  15" إِنَّ

 

َمَواِت َواألْرِض " ) النور  -17  ( 55, يونس  60" أالَ إنَّ هللِ َما فِى السَّ

 

 نفال " إنَّ هللاَ " { (" َوهللاُ بُِكلِّ َشْىٍء َعلِيم " ) نهاية سورة النور , سورة النساء , } سورة األ -24
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 متشابهات في سورة الفرقان
 ( :تَ َباَركَ )* 

 (( .1)نَ ز َل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن نَِذيًرا  ال ِذي تَ َباَركَ )
ًرا مِّن َذِلَك َجن اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَ  تَ َباَرَك ال ِذي)  (( .10)نْ َهاُر َوَيْجَعل ل َك ُقُصورًا ِإن َشاء َجَعَل َلَك َخي ْ
 (( .21)َجَعَل ِفي الس َماء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا م ِنيًرا  تَ َباَرَك ال ِذي)

 

 ( :ال ِذي)* 
 (( .2)رَُه تَ ْقِديًرا يٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكل  َشْيٍء فَ َقد  َلُه ُمْلُك الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَلْم يَ ت ِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكن ل ُه َشرِ  ال ِذي)
نَ ُهَما ِفي ِست ِة أَي اٍم ثُم  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش الر ْحَمُن فَاْسَأْل  ال ِذي)  (( . 11)ِه َخِبيًرا بِ َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 

 ( :الس َماَواِت َواأْلَْرضِ )* 
 (( .2)ًرا َوَلْم يَ ت ِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكن ل ُه َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكل  َشْيٍء فَ َقد رَُه تَ ْقِدي الس َماَواِت َواأْلَْرضِ ال ِذي َلُه ُمْلُك )
 (( .2)ُفورًا ر ِحيًما ِإن ُه َكاَن غَ  الس َماَواِت َواأْلَْرضِ ُقْل أَنَزَلُه ال ِذي يَ ْعَلُم السِّر  ِفي )
نَ ُهَما ِفي ِست ِة أَي اٍم ثُم  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش الر ْحَمُن فَاْسَأْل بِِه َخِبيًرا  الس َماَواِت َواأْلَْرضَ ال ِذي َخَلَق )  (( . 11)َوَما بَ ي ْ

 

 ( :ِمن ُدوِن الل هِ  - ِمن ُدونِهِ )* 
 (( . 3... )اَل يَْمِلُكوَن َمْوتًا َواَل وَ  َضرًّا َواَل نَ ْفًعا َيْخُلُقوَن َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن َواَل يَْمِلُكوَن أِلَنُفِسِهْم آِلَهًة ال   ِمن ُدونِهِ َوات َخُذوا )
 (( .17)ِبيَل ْم َضل وا الس  فَ يَ ُقوُل أَأَنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤاَلء َأْم هُ  ِمن ُدوِن الل هِ  يَ ْعُبُدونَ َويَ ْوَم َيْحُشُرُهْم َوَما )
 (( . 11)وََكاَن اْلَكاِفُر َعَلى رَبِِّه َظِهيًرا  يَنَفُعُهْم َواَل َيُضر ُهمْ َما اَل  يَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل هِ وَ )

 

 ( :َوقَالَ )* 
 (( .4)ٌم آَخُروَن فَ َقْد َجاُؤوا ظُْلًما َوُزورًا ِإْن َهَذا ِإال  ِإْفٌك افْ تَ َراُه َوَأَعانَُه َعَلْيِه قَ وْ  ال ِذيَن َكَفُروا َوقَالَ )
َنا اْلَماَلِئَكُة َأْو نَ َرى رَب  َنا َلَقِد اْسَتْكبَ ُروا ِفي أَنُفِسِهْم َوعَ  ال ِذينَ  َوقَالَ )  (( .21)تَ ْو ُعتُ وًّا َكِبيًرا اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا َلْواَل أُنِزَل َعَلي ْ
 (( .30)ِإن  قَ ْوِمي ات َخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا  الر ُسوُل يَا َربِّ  َوقَالَ )
 (( .32)َلْواَل نُ زَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُ َؤاَدَك َورَت  ْلَناُه تَ ْرتِياًل  ال ِذيَن َكَفُروا َوقَالَ )

 

 ( :َوقَاُلوا)* 
 (( .1)أْلَو لِيَن اْكَتَتبَ َها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه بُْكَرًة َوَأِصياًل َأَساِهيُر ا َوقَاُلوا)
 (( . 7)ا َماِل َهَذا الر ُسوِل يَْأُكُل الط َعاَم َويَْمِشي ِفي اأْلَْسَواِق َلْواَل أُنِزَل ِإلَْيِه َمَلٌك فَ َيُكوَن َمَعُه نَِذيرً  َوقَاُلوا)
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 ( :ُقلْ )* 
 (( .2)ي يَ ْعَلُم السِّر  ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض ِإن ُه َكاَن َغُفورًا ر ِحيًما أَنَزَلُه ال ذِ  ُقلْ )
ٌر َأْم َجن ُة اْلُخْلِد ال ِتي ُوِعَد اْلُمت  ُقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاء َوَمِصيًرا  ُقلْ )  (( . 11)َأَذِلَك َخي ْ
 (( .17) َمن َشاء َأن يَ ت ِخَذ ِإَلى رَبِِّه َسِبياًل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإال   َما ُقلْ )
بْ ُتْم َفَسْوَف َيُكوُن ِلَزاًما  َما ُقلْ )  (( .77)يَ ْعَبأُ ِبُكْم رَبِّي َلْواَل ُدَعاؤُُكْم فَ َقْد َكذ 

 

 ( :يَْأُكُل الط َعاَم َويَْمِشي ِفي اأْلَْسَواقِ )* 
 (( . 7)َلْواَل أُنِزَل ِإلَْيِه َمَلٌك فَ َيُكوَن َمَعُه نَِذيًرا  ُل الط َعاَم َويَْمِشي ِفي اأْلَْسَواقِ يَْأكُ َوقَاُلوا َماِل َهَذا الر ُسوِل )
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإال  ِإن  ُهْم ) َنًة  ُكْم لِبَ ْعضٍ َوَجَعْلَنا بَ ْعضَ  ِفي اأْلَْسَواقِ  َويَْمُشونَ  الط َعامَ  لََيْأُكُلونَ َوما َأْرَسْلَنا قَ ب ْ  (( .20) ...ِفت ْ

 

 ( :َلْواَل نُ زِّلَ  - َلْواَل أُنِزلَ )* 
 (( . 7)ِإلَْيِه َمَلٌك فَ َيُكوَن َمَعُه نَِذيًرا  َلْواَل أُنِزلَ َوقَاُلوا َماِل َهَذا الر ُسوِل يَْأُكُل الط َعاَم َويَْمِشي ِفي اأْلَْسَواِق )
َنا أُنِزلَ  اَل َلوْ َوقَاَل ال ِذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا )  (( .21)تُ وًّا َكِبيًرا اْلَماَلِئَكُة َأْو نَ َرى رَب  َنا َلَقِد اْسَتْكبَ ُروا ِفي أَنُفِسِهْم َوَعتَ ْو عُ  َعَلي ْ
 (( .32) تَ ْرتِياًل ْلَناهُ اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُ َؤاَدَك َورَت    َعَلْيهِ  نُ زِّلَ  َلْواَل َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا )

 

 ( :َوَأْعَتْدنَا)* 
 (( . 11)ِلَمن َكذ َب بِالس اَعِة َسِعيًرا  َوَأْعَتْدنَاَبْل َكذ بُوا بِالس اَعِة )
 (( .37) َعَذابًا أَلِيًما ِللظ اِلِمينَ  َوَأْعَتْدنَاَوقَ ْوَم نُوٍح ل م ا َكذ بُوا الر ُسَل َأْغَرقْ َناُهْم َوَجَعْلَناُهْم لِلن اِس آيًَة )

 

 ( :َوِإَذا - ِإَذا)* 
 (( .12)رَأَتْ ُهم مِّن م َكاٍن بَِعيٍد َسِمُعوا َلَها تَ َغي ظًا َوزَِفيًرا  ِإَذا)
َها َمَكانًا َضي ًِّقا ُمَقر نِيَن َدَعْوا ُهَناِلَك ثُ ُبورًا  َوِإَذا)  (( .13)أُْلُقوا ِمن ْ
 (( .41)وَنَك ِإال  ُهُزًوا َأَهَذا ال ِذي بَ َعَث الل ُه َرُسواًل رََأْوَك ِإن يَ ت ِخذُ  َوِإَذا)
 (( .20)ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا لِلر ْحَمِن قَاُلوا َوَما الر ْحَمُن أََنْسُجُد ِلَما تَْأُمُرنَا َوزَاَدُهْم نُ ُفورًا  َوِإَذا)

 

 ( :َخاِلِدينَ )* 
 (( .12)َكاَن َعَلى رَبَِّك َوْعًدا َمْسُؤواًل   َخاِلِدينَ َما َيَشاُؤوَن  ِفيَهاَلُهْم )
 (( .72)َحُسَنْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًما  ِفيَها َخاِلِدينَ )
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 ( :يَ ْومَ  - َويَ ْومَ )* 
 (( .17)ِبيَل ل وا الس  َيْحُشُرُهْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل ِه فَ يَ ُقوُل أَأَنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤاَلء َأْم ُهْم ضَ  َويَ ْومَ )
 (( .21)َتَشق ُق الس َماء بِاْلَغَماِم َونُ زَِّل اْلَماَلِئَكُة تَنزِياًل  َويَ ْومَ )
 (( . 27)يَ َعض  الظ اِلُم َعَلى يََدْيِه يَ ُقوُل يَا لَْيَتِني ات َخْذُت َمَع الر ُسوِل َسِبياًل  َويَ ْومَ )
 (( .22) ُبْشَرى يَ ْوَمِئٍذ لِّْلُمْجرِِميَن َويَ ُقوُلوَن ِحْجًرا م ْحُجورًا يَ َرْوَن اْلَماَلِئَكَة اَل  يَ ْومَ )

 

 ( :َوَما َأْرَسْلَناكَ  - َوما َأْرَسْلَنا)* 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإال  ِإن  ُهْم لََيْأُكُلوَن الط َعاَم َويَْمُشوَن ِفي اأْلَْسَواِق  َوما َأْرَسْلَنا)  (( .20) ...قَ ب ْ
 (( .12)ِإال  ُمَبشًِّرا َونَِذيًرا  كَ اَوَما َأْرَسْلنَ )

 

 ( : َقِديًرا - َبِصيًرا وََكاَن رَب كَ )* 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإال  ِإن  ُهْم لََيْأُكُلوَن الط َعاَم )  (( .20) َبِصيًرا رَب كَ  وََكانَ  ...َوما َأْرَسْلَنا قَ ب ْ
 (( .14) َقِديًرا وََكاَن رَب كَ ْلَماء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوُهَو ال ِذي َخَلَق ِمَن ا)

 

 ( :م ْستَ َقرًّا)* 
ٌر )  (( .24)َوَأْحَسُن َمِقياًل  م ْستَ َقرًّاَأْصَحاُب اْلَجن ِة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ
 (( .22) َوُمَقاًما ُمْستَ َقرًّاِإن  َها َساءْت )
 (( .72) َوُمَقاًما ُمْستَ َقرًّا َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنتْ )

 

 ( :َوَأْحَسنُ )* 
ٌر م ْستَ َقرًّا )  (( .24)َمِقياًل  نُ َوَأْحسَ َأْصَحاُب اْلَجن ِة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ
َناَك بِاْلَحقِّ )  (( .33)تَ ْفِسيًرا  نَ َوَأْحسَ َواَل يَْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإال  ِجئ ْ

 

 ( :لَْيَتِني)* 
 (( . 27)ات َخْذُت َمَع الر ُسوِل َسِبياًل  لَْيَتِني يَاظ اِلُم َعَلى يََدْيِه يَ ُقوُل َويَ ْوَم يَ َعض  ال)
 (( .28)َلْم أَت ِخْذ ُفاَلنًا َخِلياًل  لَْيَتِنييَا َويْ َلَتى )
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 ( :َوَلَقدْ  - َلَقدْ )* 
 (( .21)ِلْْلِنَساِن َخُذواًل  َأَضل ِني َعِن الذِّْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاءِني وََكاَن الش ْيطَانُ  َلَقدْ )
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوزِيًرا  َوَلَقدْ )  (( . 31)آتَ ي ْ
 (( .40)رًا و أَتَ ْوا َعَلى اْلَقْريَِة ال ِتي أُْمِطَرْت َمطََر الس ْوِء َأفَ َلْم َيُكونُوا يَ َرْونَ َها َبْل َكانُوا اَل يَ ْرُجوَن ُنشُ  َوَلَقدْ )
نَ ُهْم لَِيذ ك ُروا فَأََبى َأْكثَ ُر الن اِس ِإال  ُكُفورًا  َوَلَقدْ )  (( .10)َصر فْ َناُه بَ ي ْ

 

 ( :َوُهَو ال ِذي)* 
 (( . 47)َلُكُم الل ْيَل لَِباًسا َوالن  ْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل الن  َهاَر ُنُشورًا  َجَعلَ  َوُهَو ال ِذي)
 (( .48)َأْرَسَل الرِّيَاَح ُبْشًرا بَ ْيَن يََدْي رَْحَمِتِه َوأَنَزْلَنا ِمَن الس َماء َماء َهُهورًا  يَوُهَو ال ذِ )
نَ ُهَما بَ ْرزًَخا َوِحْجًرا م ْحُجورًا  َوُهَو ال ِذي)  (( .13)َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب فُ َراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بَ ي ْ
 (( .14)َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا وََكاَن رَب َك َقِديًرا  ل ِذيَوُهَو ا)
 (( .22)الل ْيَل َوالن  َهاَر ِخْلَفًة لَِّمْن َأرَاَد َأن يَذ ك َر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا  َجَعلَ  َوُهَو ال ِذي)

 

 ( :ال ِذي َجَعلَ )* 
 (( . 47)َلُكُم الل ْيَل لَِباًسا َوالن  ْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل الن  َهاَر ُنُشورًا  ال ِذي َجَعلَ َوُهَو )
 (( .21)ِفي الس َماء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا م ِنيًرا ال ِذي َجَعَل تَ َباَرَك )
 (( .22)اَد َأن يَذ ك َر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا الل ْيَل َوالن  َهاَر ِخْلَفًة لَِّمْن َأرَ  ال ِذي َجَعلَ َوُهَو )

 

 ( :ال ِذي َخَلقَ )* 
 (( .14)ِمَن اْلَماء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا وََكاَن رَب َك َقِديًرا  ال ِذي َخَلقَ َوُهَو )
نَ ُهَما ِفي ِست ِة أَي امٍ  ال ِذي َخَلقَ )  (( . 11) ِبيًراخَ ثُم  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش الر ْحَمُن فَاْسَأْل بِِه  الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 

 ( :َخِبيًرا)* 
 (( .18) َخِبيًراَوتَ وَك ْل َعَلى اْلَحيِّ ال ِذي اَل يَُموُت َوَسبِّْح ِبَحْمِدِه وََكَفى بِِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه )
نَ ُهَما ِفي ِست ِة أَي اٍم ثُم  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش الر ْحَمُن فَاْسَأْل بِِه ال ِذي َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض وَ )  (( . 11) ِبيًراخَ َما بَ ي ْ
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 صفات عباد الرحمن :* 
 (24) يَِبيُتوَن ِلَربِِّهْم ُسج ًدا َوِقَياًما َوال ِذينَ ( 23) َوِإَذا َخاهَبَ ُهُم اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما ال ِذيَن يَْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونًاَوِعَباُد الر ْحَمِن )

ِإَذا أَنَفُقوا َلْم  َوال ِذينَ ( 22)ِإن  َها َساءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًما ( 21) اْصِرْف َعن ا َعَذاَب َجَهن َم ِإن  َعَذابَ َها َكاَن َغَراًما يَ ُقوُلوَن رَب  َنا َوال ِذينَ 
َواَل  ُه ِإال  بِاْلَحقِّ َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن  ْفَس ال ِتي َحر َم الل   اَل يَْدُعوَن َمَع الل ِه ِإَلًها آَخرَ  َوال ِذينَ ( 27)وََكاَن بَ ْيَن َذِلَك قَ َواًما  َوَلْم يَ ْقتُ ُروا ُيْسرُِفوا
 (( .28)َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَق أَثَاًما  يَ ْزنُونَ 

َها ُصمًّا َوُعْمَيانًا َوال ِذينَ ( 72) َوِإَذا َمر وا بِالل ْغِو َمر وا ِكَراًما َيْشَهُدوَن الز ورَ  اَل  َوال ِذينَ ) ( 73) ِإَذا ذُكُِّروا بِآيَاِت رَبِِّهْم َلْم َيِخر وا َعَلي ْ
 (( .74) ْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمت ِقيَن ِإَماًماَهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّي اتَِنا قُ ر َة أَ  يَ ُقوُلوَن رَب  َنا َوال ِذينَ 

 

 ( :َساَلًما)* 
 (( . 23) َساَلًماَوِعَباُد الر ْحَمِن ال ِذيَن يَْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاهَبَ ُهُم اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا )
 (( . 71) َساَلًماَن ِفيَها َتِحي ًة وَ ُأْولَِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَ ُروا َويُ َلق وْ )

 

 ( :تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا - تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا)* 
ُل الل ُه َسيَِّئاتِِهْم َحَسَناٍت وََكاَن الل ُه َغُفورًا ر ِحيًما َصاِلًحا َعَماًل  َوَعِملَ  َوآَمنَ  َمن تَابَ ِإال  )  (( .70) فَُأْولَِئَك يُ َبدِّ
 (( . 71)فَِإن ُه يَ ُتوُب ِإَلى الل ِه َمَتابًا  َوَعِمَل َصاِلًحا تَابَ  َمنوَ )
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 مع القرآن متشابهات سورة الفرقان

 

 " َتَباَرَك الَِّذى " ) بداية سورتى الفرقان والملك (  – 1

 ( 61,  14,  1" َتَباَرَك الَِّذى " ) الفرقان  – 2

 

ِخْذ َولًَدا َولَْم َيُكن لَُّه َشِريٌك فِى اْلُمْلك " ) الفرقان " َولَ  – 3  ( 111, اْلسراء  2ْم َيتَّ

 

َخُذوا ِمن ُدونِِه َءالَِهًة " ) الفرقان  – 0 َخُذوا " { ( 20, } األنبياء  3" َواتَّ  " أِم اتَّ

 

ُه َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما " ) الفرقان  – 5  (  6" إنَّ

, } النساء  { 10{ , } الفتح  43,  57,  54,  5, } األحزاب  44َغفُوًرا َرِحيًما " ) الفرقان  " َوَكاَن هللاُ 

76  ,144  ,152 ) } 

ِحيًما " ) } األحزاب   " َفإنَّ هللاَ " { ( 127,  146,  23{ , } النساء  20" إنَّ هللاَ َكاَن َغفُوًرا رَّ

 

بُِعو َوَقالَ "  – 6 الُِموَن إن َتتَّ  (  8 لفرقانَن إالَّ َرُجالً َمْسُحوًرا " ) االظَّ

بُِعوَن إالَّ َرُجالً َمْسُحوًرا " ) اْلسراء  الُِموَن إن َتتَّ  ( 04" إْذ َيقُولُ الظَّ

 

 08راء اْلس =, َتَباَرَك الَِّذى  7" ) الفرقان  انُظْر َكْيَف َضَرُبوا لََك األْمَثالَ َفَضلُّوا َفال َيْسَتِطيُعوَن َسبِيالً "  – 4

ا لََمْبُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًدا )/  ( ا ِعَظاًما َوُرَفاًتا أَإِنَّ  (07َوَقالُوا أَإَِذا ُكنَّ

 

 " أَذلَِك َخْيٌر " { ( 62, }الصافات 15لْ أَذلَِك َخْيٌر" ) الفرقان قُ " - 8

 

 ( 31, النحل  16" لَُهْم فِيَها َما َيَشاُءون " ) الفرقان  -7

 14الفرقان ) وما يعبدون من دون هللا فيقول"  َيْحُشُرُهمْ  َوَيْومَ " -مهم-14

 األنعام( 128َجِميًعا َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ) َوَيْوَم َيْحُشُرُهمْ )

َهاِر َيَتَعاَرفُوَن َبْيَنُهْم   َقدْ  َوَيْوَم َيْحُشُرُهمْ " ِ َوَما َكاُنوا  َكأَْن لَْم َيْلَبُثوا إاِلَّ َساَعًة ِمَن النَّ ُبوا بِلَِقاِء هللاَّ َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

 , ( 05ُمْهَتِديَن )يونس

اُكْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن )سبأ َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم " ُؤاَلِء إِيَّ   (04َجِميًعا ُثمَّ َيقُولُ لِْلَماَلئَِكِة أََهٰ

َجِميًعا ُثمَّ َنقُولُ لِلَِّذيَن أَْشَرُكوا أَْيَن ُشَرَكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن  " َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا " )َوَيْوَم َنْحُشُرُهمْ 

 ( ,22)األنعام 

ْلَنا َبْينَ  اَنا َرَكاُؤُهْم َما ُكْنُتْم إِيَّ ُهْم ۖ َوَقالَ شُ َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َنقُولُ لِلَِّذيَن أَْشَرُكوا َمَكاَنُكْم أَْنُتْم َوُشَرَكاُؤُكْم   َفَزيَّ

 ( 28َتْعُبُدوَن )يونس 
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ٰى َنُسوا ال َقالُوا ُسْبَحاَنكَ -11 ْعَتُهْم َوآَباَءُهْم َحتَّ ِكْن َمتَّ ِخَذ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْولَِياَء َولَٰ ْكَر َما َكاَن َيْنَبِغي لََنا أَْن َنتَّ ذِّ

 (18َوَكاُنوا َقْوًما ُبوًرا )الفرقان 

َك أَْنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم ) وا ُسْبَحاَنكَ َقالُ   (32البقرةاَل ِعْلَم لََنا إاِلَّ َما َعلَّْمَتَنا ۖ إِنَّ

َنا ِمْن ُدونِِهْم ۖ َبلْ َكاُنوا َيْعُبُدوَن اْلِجنَّ ۖ أَْكَثُرُهْم بِِهْم ُمْؤِمُنوَن )سبأ  َقالُوا ُسْبَحاَنكَ   (01أَْنَت َولِيُّ

 

 " إالَّ ِرَجاالً " { ( 4" ِمَن اْلُمْرَسلِين " {, } األنبياء  24" ) } الفرقان  ْلَنا َقْبلَكَ َوَما أْرسَ "  -12

 

" َفَنَذُر الَِّذيَن " [  11" إنَّ الَِّذين " [ , ]  4, } يونس ]  21" َوَقالَ الَِّذيَن ال َيْرُجوَن لَِقاَءَنا " ) الفرقان  -13

 " َقالَ الَِّذيَن " [ { ( 15, ] 

 

ا"  -مهم-10  ,  31الفرقان  من المجرمين" ) َوَكَذلَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنبِى  َعُدًو 

ا لَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنبِي  َعُدو ً
ٰ
َشَياِطيَن اْْلِْنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم إِلَٰى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا   َولَْو َشاَء  َوَكَذ

َك َما َفعَ   ( 112األنعام )لُوهُ ۖ َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن َربُّ

 مهم جدا-15

 35َمَعُه أََخاهُ َهاُروَن َوِزيًرا)الفرقان  َوَجَعْلَنا َولََقْد َءاَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاب

ْيَنا َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ  ُسِل ۖ َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبنَ  َوَقفَّ ْدَناهُ بُِروِح اْلقُُدِس ۗ أََفُكلَّمَ  ِمْن َبْعِدِه بِالرُّ َناِت َوأَيَّ ا َمْرَيَم اْلَبيِّ

ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتلُوَن )البقرة   (84َجاَءُكْم َرُسولٌ بَِما اَل َتْهَوٰى أَْنفُُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا َكذَّ

ُهْم لَفِي َشك  ِمْنُه ُمِريٍب )هود َفاْخُتلَِف فِيِه   َولَ  َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ  َك لَقُِضَي َبْيَنُهْم   َوإِنَّ ْواَل َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربِّ

114) 

ِخُذوا ِمْن ُدونِي َوِكياًل )َوَجَعْلَناهُ  َوآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ   اْلسراء( 2ُهًدى لَِبنِي إِْسَرائِيلَ أاَلَّ َتتَّ

 (07َيْهَتُدوَن )المؤمنون  لََعلَُّهمْ  اْلِكَتابَ َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى 

اِس َوُهًدى َوَرْحَمًة لََعلَُّهْم َيَتذَ  ِمْن َبْعدِ  َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ  ُرونَ َما أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن اأْلُولَٰى َبَصائَِر لِلنَّ ص )القصكَّ

03) 

 السجدة( 23ْن فِي ِمْرَيٍة ِمْن لَِقائِِه ۖ َوَجَعْلَناهُ ُهًدى لَِبنِي إِْسَرائِيلَ )َفاَل َتكُ  َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ 

ُهْم لَفِي َشك  ِمْنُه ُمِريٍب  َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ  َك لَقُِضَي َبْيَنُهْم   َوإِنَّ َفاْخُتلَِف فِيِه ۗ َولَْواَل َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربِّ

 (05)فصلت 

 

 ( 38, العنكبوت  38" ) الفرقان  َوَعاًدا َوَثُمودَ "  -16

 

ِخُذوَنَك إالَّ ُهُزًوا أَهَذا الَِّذى"  -14  ( 36, األنبياء  01" ) الفرقان  إن َيتَّ

َخَذ إِلََهُه َهَواهُ " ) الفرقان - -18  َرَءْيَت " (ـَ " أفَ  23, } الجاثية  03" أََرَءْيَت َمِن اتَّ
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َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْى َرْحَمتِِه " ) الفرقان  أْرَسلَ ِذى " َوُهَو الَّ  -17  (  08الرِّ

َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْى َرْحَمتِِه ) النمل  َوَمن ُيْرِسلُ "   (  63الرِّ

َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْى َرْحَمتِِه " ) األعراف  ُيْرِسلُ " َوُهَو الَِّذى   (  54الرِّ

 

اِس إالَّ ُكفُوًراَفأَبى أْكثَ "-24  ( وقالوا لن نؤمن لك حتى(  87اْلسراء), ولو شئنا لبعثنا ) (/ 54الفرقان)" ُر النَّ

 

ُهْم " ) الفرقان ال َينَفُعُهْم وَ َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاِ َما" -21  ( 55ال َيُضرُّ

ُهْم َوال َينَفُعُهْم " )  ( 18يونس  " َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاِ َماال َيُضرُّ

لْ بِِه ُسْلَطاًنا " ) الحج َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاِ َما"   (  41لَْم ُيَنزِّ

 

ًرا َوَنِذيًرا" -22  ( 145, اْلسراء  56" ) الفرقان  َوَما أْرَسْلَناَك إالَّ ُمَبشِّ

 مهم-23

 (  54, الفرقان  86" ) ص  قُلْ َما أْسَئلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أْجر" 

 ( 74, األنعام  23آل أْسَئلُُكْم َعلَْيِه أْجًرا " ) الشورى  " قُلْ 

 " أْجًرا " { (  51, } 27" َوَياَقْوِم آل أْسَئلُُكْم َعلَْيِه َماالً " ) هود 

 (  04" قُلْ َما َسأْلُتُكم ِمْن أْجر " ) سبأ 

 ( 184,  160,  105,  124,  147" َوَما أْسَئلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أْجٍر ) الشعراء 

 

 (  58" ) الفرقان  َوَكَفى بِِه بُِذُنوِب ِعَباِدِه َخبِيًرا"  -02

َك بُِذُنوِب ِعَباِدِه َخبِيًرا"   (  14َبِصيًرا " ) اْلسراء  َوَكَفى بَِربِّ

 

ٍۚ ُثمَّ اْسَتَوى َعلَ -25 اٍم ِة أَيَّ َماَواِت َواألَْرَض َوَما َبْيَنُهَما فِى ِستَّ , }  57ى اْلَعْرش " ) الفرقان " الَِّذى َخلََق السَّ

 " هللاُ الَِّذى َخلََق " { ( 0السجدة 

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرش " ) الحديد  ِة أيَّ َماَواِت َواألْرَض فِى ِستَّ " هللاُ  3, } يونس  0" ُهَو الَِّذى َخلََق السَّ

 لََق " { (ُكُم هللاُ الَِّذى خَ " إنَّ َربَّ  50الَِّذى " { , } األعراف 

 

 (  44َصالًِحا " ) الفرقان  َعَمالً " إالَّ َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ  -34

 (  64" ) مريم  " إالَّ َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ َصالًِحا

ا َمن َتاَب َواَمَن َوَعِملَ َصالًِحا  (  64" ) القصص  " َفأمَّ
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 متشابهات في سورة الشعراء
 

 ( :َأَوَلمْ * )
َنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َكرِيٍم  َوَلمْ أَ )  .(( 7)يَ َرْوا ِإَلى اأْلَْرِض َكْم أَنَبت ْ
 . ((117)َيُكن ل ُهْم آيًَة َأن يَ ْعَلَمُه ُعَلَماء بَِني ِإْسَرائِيَل  َأَوَلمْ )
 

 ( :َكرِيمٍ * )
َنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوجٍ )  (( .7) َكرِيمٍ  َأَوَلْم يَ َرْوا ِإَلى اأْلَْرِض َكْم أَنَبت ْ
 (( .18) َكرِيمٍ وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم  )
 

 ( :َوِإن  رَب َك َلُهَو اْلَعزِيُز الر ِحيُم * ِإن  ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنيَن * ))
 ...( . َوِإْذ نَاَدى رَب َك ُموَسى (1) ُهَو اْلَعزِيُز الر ِحيمُ َوِإن  رَب َك لَ ( 8) ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنينَ  ِإن  )
 . ...(َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ِإبْ َراِهيَم ( 28) َوِإن  رَب َك َلُهَو اْلَعزِيُز الر ِحيمُ ( 27) ِإن  ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنينَ )

 . ...(ذ َبْت قَ ْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِليَن ( كَ 104) َوِإن  رَب َك َلُهَو اْلَعزِيُز الر ِحيمُ ( 103) َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنينَ  ِإن  ِفي َذِلَك آَليَةً )

 . ...(ذ َبْت َعاٌد اْلُمْرَسِليَن ( كَ 122) َوِإن  رَب َك َلُهَو اْلَعزِيُز الر ِحيمُ ( 121) ِإن  ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنينَ )

 َكذ َبْت ثَُموُد اْلُمْرَسِلينَ ( 140) َوِإن  رَب َك َلُهَو اْلَعزِيُز الر ِحيمُ ( 131) ِإن  ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنينَ َفَكذ بُوُه فََأْهَلْكَناُهْم )
)... . 

َبْت قَ ْوُم ُلوطٍ (111) َوِإن  رَب َك َلُهَو اْلَعزِيُز الر ِحيمُ ( 118) ِإن  ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنينَ  فََأَخَذُهُم اْلَعَذابُ )  . ...(َكذ 
 . ...( َكذ َب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِلينَ (171) ِحيمُ َوِإن  رَب َك َلُهَو اْلَعزِيُز الر  ( 174) ِإن  ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنينَ )

 ...( َوِإن ُه لََتنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمينَ ( 111) َوِإن  رَب َك َلُهَو اْلَعزِيُز الر ِحيمُ ( 110) ِإن  ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنينَ )

 . ((217) يِز الر ِحيمِ اْلَعزِ َوتَ وَك ْل َعَلى )
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 ( :قَالَ * )
بُوِن  َربِّ  قَالَ )  ((                                                   قول موسى عليه السالم12)ِإنِّي َأَخاُف َأن ُيَكذِّ

 قول الحق سبحانه               ((                         11)فَاْذَهَبا بِآيَاتَِنا ِإن ا َمَعُكم م ْسَتِمُعوَن  َكال   قَالَ )

 قول فرعون                                 ((18)أََلْم نُ َربَِّك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنيَن  قَالَ )

 قول موسى عليه السالم                                                           ((20)فَ َعْلتُ َها ِإًذا َوأَنَا ِمَن الض الِّيَن  قَالَ )

 ((23)ِفْرَعْوُن َوَما َرب  اْلَعاَلِميَن  قَالَ )

نَ ُهَما َرب  الس َماَواِت َواأْلَْرضِ  قَالَ )  قول موسى عليه السالم                            ((24) إن ُكنُتم م وِقِنينَ  َوَما بَ ي ْ

 قول فرعون                                                       ((21)ِمُعوَن ِلَمْن َحْوَلُه َأاَل َتْستَ  قَالَ )

 قول موسى عليه السالم                                                   ((22)رَب ُكْم َوَرب  آبَاِئُكُم اأْلَو لِيَن  قَالَ )

 قول فرعون                                     ((27)ْم َلَمْجُنوٌن ِإن  َرُسوَلُكُم ال ِذي أُْرِسَل ِإلَْيكُ  قَالَ )

نَ ُهَما َرب  اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ  قَالَ )  قول موسى عليه السالم                        ((28) ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُلونَ  َوَما بَ ي ْ

 قول فرعون                               ((21)َن اْلَمْسُجونِيَن لَِئِن ات َخْذَت ِإَلًها َغْيِري أَلَْجَعَلن َك مِ  قَالَ )

 قول موسى عليه السالم                                                       ((30)َأَوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء م ِبيٍن  قَالَ )

 قول فرعون                                                     ((31)فَْأِت بِِه ِإن ُكنَت ِمَن الص اِدِقيَن  قَالَ )

 قول فرعون                                             ((34)ِلْلَمَْلِ َحْوَلُه ِإن  َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم  قَالَ )

 قول فرعون                                                        ((42)نَ َعْم َوِإن ُكْم ِإًذا ل ِمَن اْلُمَقر بِيَن  قَالَ )

 ((43)َلُهم م وَسى أَْلُقوا َما أَنُتم م ْلُقوَن  قَالَ )

 ((          قول فرعون41) ...آَمنُتْم َلُه قَ ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإن ُه َلَكِبيرُُكُم ال ِذي َعل َمُكُم السِّْحَر  قَالَ )
 قول موسى عليه السالم                                                     ((22)َسيَ ْهِديِن  ِإن  َمِعَي رَبِّي َكال   قَالَ )

 قول إبراهيم عليه السالم                                                           ((72)َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن  قَالَ )

 قول إبراهيم عليه السالم                                                      ((71)تَ ْعُبُدوَن  َأفَ َرأَيْ ُتم م ا ُكنُتمْ  قَالَ )

 ((                                               قول نوح عليه السالم112)َوَما ِعْلِمي ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  قَالَ )
 ((                                                      قول نوح عليه السالم117)ِإن  قَ ْوِمي َكذ بُوِن  َربِّ  قَالَ )
 ((                              قول صالح عليه السالم111)َهِذِه نَاَقٌة ل َها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَ ْوٍم م ْعُلوٍم  قَالَ )
 قول لوط عليه السالم                                                   (( 128)ِإنِّي ِلَعَمِلُكم مَِّن اْلَقالِيَن  قَالَ )

 
 ( :َأَخافُ * )

 . ((12) َأن ُيَكذِّبُونِ  َأَخافُ قَاَل َربِّ ِإنِّي )

 . ((14) َأن يَ ْقتُ ُلونِ  َأَخافُ َوَلُهْم َعَلي  َذنٌب فَ )

 . ((131)َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم  َأَخافُ ِإنِّي )
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 ( :عالمينَ ال رب* )
 . ((12) َربِّ اْلَعاَلِمينَ فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فَ ُقواَل ِإن ا َرُسوُل )

 . ((23) َرب  اْلَعاَلِمينَ قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما )

 . ((47)َربِّ اْلَعاَلِميَن قَاُلوا آَمن ا بِ )

 . ((77) َرب  اْلَعاَلِمينَ فَِإن  ُهْم َعُدوٌّ لِّي ِإال  )

 . ((18)َربِّ اْلَعاَلِميَن ِإْذ ُنَسوِّيُكم بِ )

 (112) -( 180) -( 124) -( 141) -( 127) -( 101) َربِّ اْلَعاَلِمينَ َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال  َعَلى )

 

 ( :بَِني ِإْسَرائِيلَ * )
 . ((17) بَِني ِإْسَرائِيلَ َأْن َأْرِسْل َمَعَنا )

 . ((22) بَِني ِإْسَرائِيلَ َوتِْلَك نِْعَمٌة َتُمن  َها َعَلي  َأْن َعب دت  )

 . ((11) بَِني ِإْسَرائِيلَ َكَذِلَك َوَأْورَثْ َناَها )

 . ((117) بَِني ِإْسَرائِيلَ َأَوَلْم َيُكن ل ُهْم آيًَة َأن يَ ْعَلَمُه ُعَلَماء )
 ( :ِسِنينَ * )

 . ((18) ِسِنينَ يَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك قَاَل أََلْم نُ َربَِّك فِ )
 . ((201) ِسِنينَ َأفَ َرأَْيَت ِإن م ت  ْعَناُهْم )

 
 ( :ِمَن الض الِّينَ * )

 . ((20) ِمَن الض الِّينَ قَاَل فَ َعْلتُ َها ِإًذا َوأَنَا )
 . ((82) ِمَن الض الِّينَ َواْغِفْر أِلَِبي ِإن ُه َكاَن )

 
 ( :َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما  -فَ َوَهَب ِلي رَبِّي ُحْكًما * )

 ((                    قول موسى عليه السالم21)َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَسِليَن  ُحْكًمارَبِّي  ِليفَ َفَرْرُت ِمنُكْم َلم ا ِخْفُتُكْم فَ َوَهَب )
 ((                                                     قول إبراهيم عليه السالم83)يَن َوأَْلِحْقِني بِالص اِلحِ  ُحْكًما ِليَربِّ َهْب )

 
 ( :اْلُمْرَسِلينَ * )

 . ((21) اْلُمْرَسِلينَ فَ َفَرْرُت ِمنُكْم َلم ا ِخْفُتُكْم فَ َوَهَب ِلي رَبِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن )
 . ((110) اْلُمْرَسِلينَ َكذ َبْت قَ ْوُم نُوٍح )
 . ((123) اْلُمْرَسِلينَ َكذ َبْت َعاٌد )

 . ((141) اْلُمْرَسِلينَ َكذ َبْت ثَُموُد )

 . ((120) اْلُمْرَسِلينَ َكذ َبْت قَ ْوُم ُلوٍط )

 . ((172) اْلُمْرَسِلينَ َكذ َب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة )
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نَ ُهَما إن ُكنُتمَرب  اْلَمْشِرِق َواْلمَ  - َرب  الس َماَواِت َواأْلَْرِض * )  ( :ْغِرِب َوَما بَ ي ْ
نَ ُهَما إن ُكنُتمالس َماَواِت َواأْلَْرِض  قَاَل َرب  )  . ((24)م وِقِنيَن  َوَما بَ ي ْ

نَ ُهَما ِإن ُكنُتمْ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب  قَاَل َرب  )  .(( 28)تَ ْعِقُلوَن  َوَما بَ ي ْ

 
 ( : َحْوَلهُ قَاَل ِلْلَمَْلِ  - قَاَل ِلَمْن َحْوَلهُ * )

 . ((21)َأاَل َتْسَتِمُعوَن  َحْوَلهُ ِلَمْن  قَالَ )

 . ((34)ِإن  َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم  َحْوَلهُ ِلْلَمَْلِ  قَالَ )

 
 ( :اأْلَو لِينَ * )

 .(( 22) اأْلَو لِينَ قَاَل رَب ُكْم َوَرب  آبَاِئُكُم )
 . ((137) اأْلَو لِينَ ِإْن َهَذا ِإال  ُخُلُق )
 . ((184) اأْلَو لِينَ َوات  ُقوا ال ِذي َخَلَقُكْم َواْلِجِبل َة )

 . ((112) اأْلَو لِينَ َوِإن ُه َلِفي زُبُِر )

 
 ( :ِمَن اْلُمْخَرِجينَ  - ِمَن اْلَمْرُجوِمينَ  - ِمَن اْلَمْسُجونِينَ * )

 قول فرعون لموسى عليه السالم                                       ((21)ْلَمْسُجونِيَن قَاَل لَِئِن ات َخْذَت ِإَلًها َغْيِري أَلَْجَعَلن َك ِمَن ا)
 . ((112)اْلَمْرُجوِميَن  لََتُكوَنن  ِمنَ نُوُح  قَاُلوا لَِئن ل ْم تَنَتِه يَا)

 . ((127)اْلُمْخَرِجيَن  لََتُكوَنن  ِمنَ ُلوُط  قَاُلوا لَِئن ل ْم تَنَتِه يَا)

 
 ( :ن ُكنَت ِمَن الص اِدِقينَ إِ * )

 قول فرعون لموسى عليه السالم                                                    .(( 31) ِإن ُكنَت ِمَن الص اِدِقينَ قَاَل فَْأِت بِِه )
 قول قوم صالح                                  . ((114) ِإن ُكنَت ِمَن الص اِدِقينَ َما أَنَت ِإال  َبَشٌر مِّثْ ُلَنا فَْأِت بِآيٍَة )

َنا ِكَسًفا مَِّن الس َماء )  قول أصحاب األيكة                                 . ((187) ِإن ُكنَت ِمَن الص اِدِقينَ فََأْسِقْط َعَلي ْ

 
 ( :فَأَْلَقى ُموَسى َعَصاهُ  - َعَصاهُ  فَأَْلَقى* )

 . ((32)ثُ ْعَباٌن م ِبيٌن  ِهيَ فَِإَذا  َعَصاهُ  فَأَْلَقى)

 . ((41)تَ ْلَقُف َما يَْأِفُكوَن  فَِإَذا ِهيَ  َعَصاهُ ُموَسى  فَأَْلَقى)

 
 ( :َسح اٍر َعِليمٍ  - َساِحٌر َعِليمٌ * )

 . ((34) َعِليمٌ  َساِحرٌ قَاَل ِلْلَمَْلِ َحْوَلُه ِإن  َهَذا لَ )

 . ((37) َعِليمٍ  َسح ارٍ يَْأُتوَك ِبُكلِّ )
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 ( :ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ * )

 .(( 32) ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ قَاُلوا َأْرِجِه َوَأَخاُه َوابْ َعْث )
 . ((13) ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن )

 
 ( :يَ ْوٍم م ْعُلومٍ * )

 .(( 38) يَ ْوٍم م ْعُلومٍ َفُجِمَع الس َحَرُة ِلِميَقاِت )
 . ((111) يَ ْوٍم م ْعُلومٍ َل َهِذِه نَاَقٌة ل َها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب قَا)

 
 ( :َوِقيلَ * )

 . ((31)ِللن اِس َهْل أَنُتم م ْجَتِمُعوَن  َوِقيلَ )
 . ((12)َلُهْم أَْيَن َما ُكنُتْم تَ ْعُبُدوَن  َوِقيلَ )

 
 ( :اْلَغالُِبونَ  - اْلغَالِِبينَ * )

 . ((40) اْلَغالِِبينَ الس َحَرَة ِإن َكانُوا ُهُم  َلَعل َنا نَ ت ِبعُ )

 . ((41) اْلَغالِِبينَ فَ َلم ا َجاء الس َحَرُة قَاُلوا ِلِفْرَعْوَن أَِئن  لََنا أَلَْجًرا ِإن ُكن ا َنْحُن )

 . ((44) الُِبونَ اْلغَ فَأَْلَقْوا ِحَباَلُهْم َوِعِصي  ُهْم َوقَاُلوا بِِعز ِة ِفْرَعْوَن ِإن ا لََنْحُن )

 
 ( :فَ َلم ا* )

 . ((41) َجاء الس َحَرُة قَاُلوا ِلِفْرَعْوَن أَِئن  لََنا أَلَْجًرا ِإن ُكن ا َنْحُن اْلَغالِِبينَ  فَ َلم ا)

 . ((21)تَ َراءى اْلَجْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإن ا َلُمْدرَُكوَن  فَ َلم ا)
 

َنا* ) َنافََأْوحَ  - َوَأْوَحي ْ  ( :ي ْ
َنا ِإَلى ُموَسى َأنْ )  . ((12)َأْسِر ِبِعَباِدي ِإن ُكم م ت بَ ُعوَن  َوَأْوَحي ْ

َنا)  . ((23)اْضِرب ب َِّعَصاَك اْلَبْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكل  ِفْرٍق َكالط ْوِد اْلَعِظيِم  ِإَلى ُموَسى َأنِ  فََأْوَحي ْ

 
 ( :َجن اٍت َوُعُيونٍ * )

                                        .(( 18)وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكرِيٍم ( 17) َجن اٍت َوُعُيونٍ م مِّن فََأْخَرْجَناهُ )
 (( قول هود عليه السالم131)ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم  (134)َجن اٍت َوُعُيوٍن وَ ( 133)َأَمد ُكم بِأَنْ َعاٍم َوبَِنيَن )

 (( قول صالح عليه السالم148)َوُزُروٍع َوَنْخٍل هَْلُعَها َهِضيٌم ( 147) َجن اٍت َوُعُيونٍ ِفي ( 142)رَُكوَن ِفي َما َهاُهَنا آِمِنيَن أَتُ ت ْ )
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 ( :َكَذِلكَ * )
 . ((11)َوَأْورَثْ َناَها بَِني ِإْسَرائِيَل  َكَذِلكَ )

 . ((200)َسَلْكَناُه ِفي قُ ُلوِب اْلُمْجرِِميَن  َكَذِلكَ )

 

 ( :يَ ْهِدينِ * )
 قول موسى عليه السالم                                                                             ((22) ْهِدينِ ي َ سَ قَاَل َكال  ِإن  َمِعَي رَبِّي )

 قول إبراهيم عليه السالم                                                                         ((78) يَ ْهِدينِ ال ِذي َخَلَقِني فَ ُهَو )

 
َنا* ) َنا - أَنَجي ْ  ( :َنج ي ْ

َناوَ )  . ((21)ُموَسى َوَمن م َعُه َأْجَمِعيَن  أَنَجي ْ
َنافَ )  . ((111)ُه َوَمن م َعُه ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن أَنَجي ْ
َناف َ )  . ((170)ُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعيَن َنج ي ْ

 
 ( :اآْلَخرِينَ * )

َنا ُموَسى َوَمن م َعُه َأْجَمِعيَن ( 24) اآْلَخرِينَ َوَأْزَلْفَنا ثَم  )  . ((22) اآْلَخرِينَ ثُم  َأْغَرقْ َنا ( 21)َوأَنَجي ْ

 . ((173)َوَأْمطَْرنَا َعَلْيِهم م طًَرا َفَساء َمطَُر اْلُمنَذرِيَن ( 172) اآْلَخرِينَ ثُم  َدم ْرنَا )

 

 ( :ثُم  َأْغَرقْ َنا)* 
َنا ُموَسى َوَمن م َعُه َأْجَمِعيَن )  .(( 22)اآْلَخرِيَن  َأْغَرقْ َناثُم  ( 21)َوأَنَجي ْ
َناُه َوَمن م َعُه ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن )  . ((120)بَ ْعُد اْلَباِقيَن  َأْغَرقْ َناثُم  ( 111)فَأَنَجي ْ

 ( :ِإذْ * )
 .(( 70)قَ ْوِمِه َما تَ ْعُبُدوَن أِلَبِيِه وَ  قَالَ  ِإذْ )
 . ((18)ُنَسوِّيُكم بَِربِّ اْلَعاَلِميَن  ِإذْ )

 . ((102)نُوٌح َأاَل تَ ت  ُقوَن  ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهمْ )
 . ((124)ُهوٌد َأاَل تَ ت  ُقوَن  ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهمْ )
 . ((142) َصاِلٌح َأاَل تَ ت  ُقونَ  ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهمْ )

 . ((121)ُلوٌط َأاَل تَ ت  ُقوَن  ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهمْ )

 . ((177)ُشَعْيٌب َأاَل تَ ت  ُقوَن  ِإْذ قَاَل َلُهمْ )

 
 ( :تَ ْعُبُدونَ * )

 . ((70) تَ ْعُبُدونَ  َماِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه )

 . ((71) تَ ْعُبُدونَ ُكنُتْم   م اقَاَل َأفَ َرأَيْ ُتم )
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 ( :َوال ِذي -ال ِذي * )
 . ((78)َخَلَقِني فَ ُهَو يَ ْهِديِن  ال ِذي)

 . ((71)ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن  َوال ِذي)

 . ((81)يُِميُتِني ثُم  ُيْحِييِن  َوال ِذي)

يِن  َوال ِذي)  . ((82)َأْهَمُع َأن يَ ْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي يَ ْوَم الدِّ

 . ((218)َن تَ ُقوُم يَ َراَك ِحي ال ِذي)
 

 ( :َربِّ * )
 .(( 83)َهْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني بِالص اِلِحيَن  َربِّ )
 .(( 117)ِإن  قَ ْوِمي َكذ بُوِن  َربِّ قَاَل )
 . ((121)َنجِِّني َوَأْهِلي ِمم ا يَ ْعَمُلوَن  َربِّ )

 
بَِنينَ  -بَ ُنوَن * ) ََ: ) 

 . ((88) ُنونَ ب َ يَ ْوَم اَل يَنَفُع َماٌل َواَل )
 . ((133) بَِنينَ َأَمد ُكم بِأَنْ َعاٍم وَ )

 ( :ِإال  * )
 .(( 81)َمْن أََتى الل َه بَِقْلٍب َسِليٍم  ِإال  )
 . ((171)َعُجوزًا ِفي اْلَغابِرِيَن  ِإال  )
 ((227)ُموا َأي  ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَن ا ِمن بَ ْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَ ْعَلُم ال ِذيَن ظَلَ ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت َوذََكُروا الل َه َكِثيًرا َوانَتَصُرو  ِإال  )
. 
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 * قول الرسل عليهم السالم ألقوامهم :
 
 فَات  ُقوا الل َه َوَأِهيُعونِ ( 107) ُكْم َرُسوٌل َأِمينٌ ِإنِّي لَ ( 102) َأاَل تَ ت  ُقونَ نُوٌح  ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهمْ ( 101) اْلُمْرَسِلينَ نُوٍح  َكذ َبْت قَ ْومُ )
 . ((110) فَات  ُقوا الل َه َوَأِهيُعونِ ( 101) َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال  َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمينَ ( 108)

 
 
 فَات  ُقوا الل َه َوَأِهيُعونِ ( 121) ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمينٌ ( 124) َأاَل تَ ت  ُقونَ ُهوٌد  َأُخوُهمْ  ِإْذ قَاَل َلُهمْ ( 123) اْلُمْرَسِلينَ َعاٌد  َكذ َبتْ )
ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تَ ْعَبُثوَن ( 127) َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال  َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمينَ ( 122) تَ ت ِخُذوَن َمَصانَِع وَ  (128)أَتَ ب ْ

( 132)َوات  ُقوا ال ِذي َأَمد ُكم ِبَما تَ ْعَلُموَن ( 131) فَات  ُقوا الل َه َوَأِهيُعونِ ( 130)َوِإَذا بََطْشُتم َبَطْشُتْم َجب ارِيَن ( 121)َلَعل ُكْم َتْخُلُدوَن 
 . ((131) ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ ( 134)َوَجن اٍت َوُعُيوٍن ( 133)َأَمد ُكم بِأَنْ َعاٍم َوبَِنيَن 

 
 
 فَات  ُقوا الل َه َوَأِهيُعونِ ( 143) ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمينٌ ( 142) َأاَل تَ ت  ُقونَ َصاِلٌح  ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهمْ ( 141) اْلُمْرَسِلينَ ثَُموُد  َكذ َبتْ )
رَُكوَن ِفي َما َهاُهَنا آِمِنيَن ( 141) َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال  َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمينَ  َوَما َأْسأَُلُكمْ ( 144) ِفي َجن اٍت َوُعُيوٍن ( 142)أَتُ ت ْ
َواَل ُتِطيُعوا َأْمَر ( 110) وا الل َه َوَأِهيُعونِ فَات  قُ ( 141)َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل بُ ُيوتًا فَارِِهيَن ( 148)َوُزُروٍع َوَنْخٍل هَْلُعَها َهِضيٌم ( 147)

 . ((112) ال ِذيَن يُ ْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحونَ ( 111)اْلُمْسرِِفيَن 

 
 فَات  ُقوا الل َه َوَأِهيُعونِ ( 122) ُسوٌل َأِمينٌ ِإنِّي َلُكْم رَ ( 121) َأاَل تَ ت  ُقونَ ُلوٌط  ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهمْ ( 120) اْلُمْرَسِلينَ قَ ْوُم ُلوٍط  َكذ َبتْ )
َوَتَذُروَن َما َخَلَق ( 121)أَتَْأُتوَن الذ ْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِميَن ( 124) َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال  َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمينَ ( 123)

 . ((122)ُكم َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم َعاُدوَن َلُكْم رَب ُكْم ِمْن َأْزَواجِ 

 
َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ( 178) ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمينٌ ( 177) َأاَل تَ ت  ُقونَ ُشَعْيٌب  ِإْذ قَاَل َلُهمْ ( 172) اْلُمْرَسِلينَ َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة  َكذ بَ )

َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم ( 181)َأْوُفوا اْلَكْيَل َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن ( 180) َعاَلِمينَ ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال  َعَلى َربِّ الْ 
 . ((184)اأْلَو لِيَن َوات  ُقوا ال ِذي َخَلَقُكْم َواْلِجِبل َة ( 183)َواَل تَ ْبَخُسوا الن اَس َأْشَياءُهْم َواَل تَ ْعثَ ْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن ( 182)
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 * رد األقوام على رسلهم :
 . ((112)قَاُلوا لَِئن ل ْم تَنَتِه يَا نُوُح لََتُكوَنن  ِمَن اْلَمْرُجوِميَن ( 111)قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َلَك َوات  بَ َعَك اأْلَْرَذُلوَن ) قوم نوح :
َنا َأَوَعْظتَ ) قوم هود : بِيَن ( 137)ِإْن َهَذا ِإال  ُخُلُق اأْلَو لِيَن ( 132)َأْم َلْم َتُكن مَِّن اْلَواِعِظيَن  قَاُلوا َسَواء َعَلي ْ َوَما َنْحُن ِبُمَعذ 

(138)) . 

 ((114) اِدِقينَ ِإن ُكنَت ِمَن الص  فَْأِت بِآيٍَة  َما أَنَت ِإال  َبَشٌر مِّثْ ُلَنا( 113) قَاُلوا ِإن َما أَنَت ِمَن اْلُمَسح رِينَ ) قوم صالح :

 . ((127)قَاُلوا لَِئن ل ْم تَنَتِه يَا ُلوُط لََتُكوَنن  ِمَن اْلُمْخَرِجيَن ) قوم لوط :
َنا  فَ ( 182)َوِإن ن ظُن َك َلِمَن اْلَكاِذبِيَن  أَنَت ِإال  َبَشٌر مِّثْ ُلَنا َوَما( 181) قَاُلوا ِإن َما أَنَت ِمَن اْلُمَسح رِينَ ) أصحاب األيكة : َأْسِقْط َعَلي ْ
 . ((187) ِإن ُكنَت ِمَن الص اِدِقينَ ِكَسًفا مَِّن الس َماء 

 
 * رد الرسل عليهم السالم على أقوامهم :

ا أَنَا ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِنيَن َومَ ( 113)ِإْن ِحَسابُ ُهْم ِإال  َعَلى رَبِّي َلْو َتْشُعُروَن ( 112)قَاَل َوَما ِعْلِمي ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) نوح عليه السالم :
نَ ُهْم فَ ْتًحا َوَنجِِّني َوَمن م ِعي ِمَن ( 117)قَاَل َربِّ ِإن  قَ ْوِمي َكذ بُوِن ( ... 111)ِإْن أَنَا ِإال  نَِذيٌر م ِبيٌن ( 114) فَافْ َتْح بَ ْيِني َوبَ ي ْ

 . ((118)اْلُمْؤِمِنيَن 
َواَل َتَمس وَها ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاُب يَ ْوٍم َعِظيٍم ( 111)ٌة ل َها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَ ْوٍم م ْعُلوٍم قَاَل َهِذِه نَاقَ ) صالح عليه السالم :

(112)) . 

 . ((121)َربِّ َنجِِّني َوَأْهِلي ِمم ا يَ ْعَمُلوَن ( 128)قَاَل ِإنِّي ِلَعَمِلُكم مَِّن اْلَقالِيَن ) لوط عليه السالم :

 . ((188)قَاَل رَبِّي َأْعَلُم ِبَما تَ ْعَمُلوَن ) عليه السالم : شعيب

 
 * عقاب األقوام :

َناُه َوَمن م َعُه ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن قوم نوح : )  . ((120) ثُم  َأْغَرقْ َنا بَ ْعُد اْلَباِقينَ ( 111)فَأَنَجي ْ

بُوهُ قوم هود : )  .(( 131)ِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنيَن ِإن  ِفي ذَ  فََأْهَلْكَناُهمْ  َفَكذ 
 .(( 118)ِإن  ِفي َذِلَك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْؤِمِنيَن  فََأَخَذُهُم اْلَعَذابُ ( 117) فََأْصَبُحوا نَاِدِمينَ فَ َعَقُروَها قوم صالح : )

َناُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعينَ قوم لوط : ) َوَأْمطَْرنَا َعَلْيِهم م طًَرا َفَساء ( 172)ثُم  َدم ْرنَا اآْلَخرِيَن ( 171)ِإال  َعُجوزًا ِفي اْلغَاِبرِيَن ( 170) فَ َنج ي ْ
 . ((173)َمَطُر اْلُمنَذرِيَن 

 . ((811)ِإن ُه َكاَن َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم  فََأَخَذُهْم َعَذاُب يَ ْوِم الظ ل ةِ  َفَكذ بُوهُ قوم شعيب : )
 

 ( :َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ * )
 قول هود عليه السالم                                                                 . ((131) َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم )

 قول صالح عليه السالم                                                    . ((112) َعَذاُب يَ ْوٍم َعِظيمٍ َواَل َتَمس وَها ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم )

 . ((181) َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ َفَكذ بُوُه فََأَخَذُهْم َعَذاُب يَ ْوِم الظ ل ِة ِإن ُه َكاَن )
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 متشابهات سورة الشعراء

 القصص( ," طسم " ) بداية سورتى الشعراء – 1

 

 (  1,  يوسف 2, القصص 2اْلِكَتاِب اْلُمبِين " )الشعراء " تِْلَك ِءاَياُت -2

 (  1" تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيم " ) يونس 

 (  1" تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاب " ) الرعد 

 (  1" تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاِب َوقُْرَءاٍن ُمبِين " ) الحجر 

 ( 1بِين " ) النمل " تِْلَك َءاَياُت اْلقُْرَءاِن َوِكَتاٍب مُ 

 

 " َفلََعلََّك " { ( 6, } الكهف  3" لََعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك " ) الشعراء  – 3

 

ْحَمِن ُمْحَدٍث " ) الشعراء  – 0  (  5" َوَما َيأتِيِهم ِمن ِذْكٍر ِمَن الرَّ

ِهم ُمْحَدٍث " ) األنبياء   ( 2" َما َيأتِيِهم ِمن ِذْكٍر ِمن َربِّ

 

ُبوا َفَسَيأتِيِهْم أنَبُؤا َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُءون " ) الشعراء " َفقَ  مهم -5  (  6ْد َكذَّ

ُبوا  ا َجآَءُهمْ " َفَقْد َكذَّ  ( 5َيأتِيِهْم أنَبُؤا َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُءون " ) األنعام  َسْوفَ فَ  بِاْلَحقِّ لَمَّ

 

 " َفأنَبْتَنا { (  14, } لقمان  4َكِريم " ) الشعراء  " َكْم َأَنَبْتَنا فِيَها ِمن ُكلِّ َزْوجٍ  – 6

 (  4" َوأَنَبْتَنا فِيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيج " ) ق 

 (  17َشْىٍء َمْوُزون " ) الحجر " َوأنَبْتَنا فِيَها ِمن ُكلِّ 

 

 (  14,  16لْ َمَعَنا َبنِى إْسَرائِيل " ) الشعراء َربِّ اْلَعالَِميَن " " أْن أْرسِ  َرُسولُ " َفأتَِيا فِْرَعْوَن َفقُوالَ إنَّا  -7

ا  َك َفأْرِسلْ َمَعَنا َبنِى إْسَرائِيل " )  َرُسوالَ " َفأتَِياهُ َفقُوالَ إنَّ  ( 04طه َربِّ

 

َماَواِت َواألْرِض َوَما َبْيَنُهَما إن ُكنُتم ُموقِنِين" َقالَ  -41  (  20" ) الشعراء  َربُّ السَّ

مَ   ( 4اَواِت َواألْرِض َوَما بِْيَنُهَما إن ُكنُتم ُموقِنِين " ) الدخان " َربِّ السَّ

 

لِين " )الشعراء  -11 ُكْم َوَرُب َءاَبآئُِكُم األوَّ ُكْم " { ( 8, } الدخان  26" َقالَ َربُّ  " َربُّ

 

 ( 144, األعراف  32" َفأْلَقى َعَصاهُ َفإَذا ِهَى ُثْعَباٌن ُمبِين " ) الشعراء  -12
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اِظِرين " ) الشعراء  -10  ( 148, األعراف  33" َوَنَزَع َيَدهُ َفإَذا ِهَى َبْيَضاُء لِلنَّ

 

 (  30" َقالَ لِْلَمإِل َحْولَُه إنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلِيم " ) الشعراء  -15

 ( 147" َقالَ اْلَمَلُ ِمن َقْوِم فِْرُعْوَن إنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلِيم " ) األعراف 

 

 (  35َفَماَذا َتأُمُرون " ) الشعراء  بِْسْحِرهِ " ُيِريُد أن ُيْخِرَجُكم ِمْن أْرِضُكم  -61

 ( 114" ُيِريُد أن ُيْخِرَجُكم ِمْن أْرِضُكْم َفَماَذا َتأُمُرون " ) األعراف 

 

 (  36" ) الشعراء  فِى اْلَمَدائِِن َحاِشِرين َواْبَعثْ َقالُوا أْرِجْه َوأَخاهُ "  -41

 ( 111ِن َحاِشِرين " ) األعراف فِى اْلَمَدائِ َوأْرِسلْ لُوا أْرِجْه َوأَخاهُ " َقا

 

ارٍ " َيأُتوَك بُِكلِّ  -81  (  34َعلِيم " ) الشعراء  َسحَّ

 ( 112َعلِيم " ) األعراف  َساِحرٍ " َيأُتوَك بُِكلِّ 

 

َحَرةُ َقالُوا لِفِْرَعْوَن أئِنَّ لَنَ  -مهم-17 ا َجاَء السَّ ا َنْحُن اْلَغالِبِين " ) الشعراء " َفلَمَّ  (  01ا ألْجًرا إن ُكنَّ

ا َنْحُن اْلَغالِبِين " ) األعراف  َحَرةُ فِْرَعْوَن َقالُوا إنَّ لََنا ألْجًرا إن ُكنَّ  ( 113" َوَجاَء السَّ

 

ُكْم  -42 بِين " ) الشعراء  إًذا"َقالَ َنَعْم َوإنَّ  (  02لَِمَن اْلُمَقرَّ

بِين " ) األعراف  " َقالَ َنَعمْ  ُكْم لَِمَن اْلُمَقرَّ  ( 110َوإنَّ

 

 ( 84, يونس  03" َقالَ لَُهم ُموَسى أْلقُوا َما أنُتم ُمْلقُون " ) الشعراء  -21

 

 (  05" َفأْلَقى ُموَسى َعَصاهُ َفإَذا ِهَى َتْلَقُف َما َيأفُِكون " ) الشعراء  -22

 ( 114َما َيأفُِكون " ) األعراف اَك َفإَذا ِهَى َتْلَقُف أْلِق َعصَ " َوأْوَحْيَنا إلَى ُموَسى أْن 

 

َحَرةُ َساِجِدين"  -مهم-23 ًدا "  44" َوأْلقَِى " { , } طه  124, } األعراف  06" ) الشعراء  َفأْلقَِى السَّ " ُسجَّ

) } 

 

ا بَِربِّ اْلَعالَِمين " ) الشعراء  -20  ( 121, األعراف  04" َقالُوا َءاَمنَّ

 ( 122, األعراف  08بِّ ُموَسى َوَهاُرون " ) الشعراء " رَ  

ا بَِربِّ "   ( 44َهاُرون َوُموَسى " ) طه  َقالُوا َءاَمنَّ
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ْحَر فَ  -52 ُه لََكبِيُرُكُم الَِّذى َعلََّمُكُم السِّ لَُكم َيُكْم َوأْرجُ ألَُقِطَعنَّ أْيدِ لََسْوَف َتْعلَُموَن " َقالَ َءاَمنُتْم لَُه َقْبلَ أن َءاَذَن لَُكْم إنَّ

ُكْم  َۚ  (  07" ) الشعراء أْجَمِعين ِمْن ِخالٍف َوألَُصلَِّبنَّ

ْحَر َفَلَُقِطَعنَّ أْيِدَيكُ  ُه لََكبِيُرُكُم الَِّذى َعلََّمُكُم السِّ ْم َوأْرُجلَُكم ِمْن ِخالٍف " َقالَ َءاَمنُتْم لَُه َقْبلَ أْن َءاَذَن لَُكْم إنَّ

ُكْم  ْخلِ فِ َوألَُصلَِّبنَّ  (  41" ) طه  ى ُجُذوِع النَّ

َفَسْوَف  إنَّ َهَذا لََمْكٌر َمَكْرُتُموهُ فِى اْلَمِديَنِة لُِتْخِرُجوا ِمْنَها أْهلََها" َقالَ فِْرَعْوُن َءاَمنُتم بِِه َقْبلَ أْن َءاَذَن لَُكْم 

ُكْم أْجَمِعين " ) األعراف َتْعلَُموَن " " ألَُقِطَعنَّ أْيِدَيُكْم َوأْرُجلَُكم ِمْن ِخالٍف ُثمَّ ألُ   ( 120,  123َصلَِّبنَّ

 

َنا ُمنَقلُِبون " ) الشعراء  -26 ا إلَى َربِّ  (  54" َقالُوا ال َضْيَر إنَّ

َنا ُمنَقلُِبون " ) األعراف  ا إلَى َربِّ  ( 125" َقالُوا إنَّ

 

 " َولََقْد أْوَحْيَنا " { ( 44} طه ,  52" َوأْوَحْيَنا إلَى ُموَسى أْن أْسِر بِِعَباِدى " ) الشعراء  -24

 " َفأْوَحْيَنا " { ( 63, }  52" َوأْوَحْيَنا إلَى ُموَسى " ) الشعراء 

 

 " َوُزُروٍع " { ( 26, } الدخان  58" َوُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِريم " ) الشعراء  -28

 

 ( 28, الدخان  57" َكَذلَِك َوأْوَرْثَناَها " ) الشعراء  -27

 

 ( 82, الصافات  66مَّ أْغَرْقَنا اآلَخِرين " ) الشعراء " ثُ  -34

 

 ( 145, األعراف  24, المائدة  41, يونس  67" َواْتلُ َعلَْيِهْم َنَبأَ " ) الشعراء  -مهم-31

 

 " َماَذا َتْعُبُدون " { ( 85, } الصافات  44" إْذ َقالَ ألبِيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدون " )الشعراء  -32

 

ُة لِْلُمتَّ  -33  ( 74, الشعراء  31 ) قين " قِ " َوأُْزلَِفِت اْلَجنَّ

 

َزِت اْلَجِحيُم " ) الشعراء  -30  ( 36, النازعات  71" َوُبرِّ

 

 { , } " ُثمَّ قِيلَ لَُهْم أْينَ  73,  72" َوقِيلَ لَُهْم أْيَن َما ُكنُتْم َتْعُبُدوَن * ِمن ُدوِن هللا " ) الشعراء } اآليات  -35

 { ( 40,  43َما ُكنُتْم ُتْشِرُكوَن * ِمن ُدوِن هللا " غافر } اآليات 
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 مهم جدا-36

,  160,  105,  124,  147راء الشعَعلَى َربِّ اْلَعاَلِمين " ) " َوَما أْسَئلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أْجٍر إْن أْجِرَى إالَّ 

184) 

 (  54, الفرقان  86" قُلْ َما أْسَئلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أْجر " ) ص 

 ( 74, األنعام  23" قُلْ آل أْسَئلُُكْم َعلَْيِه أْجًرا " ) الشورى 

 " أْجًرا " { (  51, } 27" َوَياَقْوِم آل أْسَئلُُكْم َعلَْيِه َماالً " ) هود 

 (  04" قُلْ َما َسأْلُتُكم ِمْن أْجر " ) سبأ 

 

اٍت َوُعُيون " ) الشعراء  -34 اٍت " { ( 104, }  130" َوَجنَّ  " فِى َجنَّ

 

اٍت َوُعُيون " ) الشعراء  -38  ( 52, الدخان  104" فِى َجنَّ

 مهم جدا-37

 

وَها بُِسوٍء َفَيأُخَذُكْم   ( 156" ) الشعراء  َعَذاُب َيْوٍم َعِظيم" َوال َتَمسُّ

وَها بُِسوٍء َفَيأُخَذُكْم َعَذاٌب ألِيم " ) األعراف   (  43" َوال َتَمسُّ

 أيام3 ( 60" ) هود  َقِريبَتَمُسوَها بُِسوٍء َفَيأُخَذُكْم َعَذاٌب  " َوال

 

اَقَة " { ( 44, } األعراف  10, الشمس  65, هود  154" َفَعَقُروَها " ) الشعراء  -04  " َفَعَقُروا النَّ

 

ْيَناه َوأْهلَُه أْجَمِعين " ) الشعراء  -01 ْينَ  130, } الصافات  144" َفَنجَّ  اهُ َوأْهلَُه أْجَمِعين " { (" إْذ َنجَّ

 

 ( 141, الشعراء  135" إالَّ َعُجوًزا فِى اْلَغبِِرين " ) الصافات -02

 

ْرَنا اآلَخِرين "-03  ( 142, الشعراء  136) الصافات  " ُثمَّ َدمَّ

 

" َفانُظْر  80, } األعراف  143, الشعراء  58" َوأْمَطْرَنا َعلَْيِهم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذِرين " ) النمل -00

 َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْجِرِمين " { (

 

 (  85, هود  183" َوال َتْبَخُسوا النَّاَس أْشَياَءُهْم َوال َتْعَثْوا فِى األْرِض ُمْفِسِدين " ) الشعراء  -مهم-05

اَس أْشَياَءُهْم َوال"   ( 85َد إْصالِحَها " )األعراف ُتْفِسُدوا فِى األْرِض َبعَ  َوال َتْبَخُسوا النَّ
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 " َنْسلُُكُه " { ( 12 , } الحجر 244الشعراء " )  َكَذلَِك َسلَْكَناهُ فِى قُلُوِب اْلُمْجِرِمين "-06

 

 ( 13 , الحجر 241الشعراء " ال ُيؤِمُنوَن بِِه " ) -04

 

 ( 240, الشعراء  146" أَفبَِعَذابَِنا َيْسَتْعِجلُون " ) الصافات  -مهم -08

 

 " َوال َتْدُع " { ( 88, } القصص  213ال َتْدُع َمَع هللاِ إلًَها َءاَخَر " ) الشعراء ـَ " فَ  -07

 

 ( 88, الحجر  215" َواْخفِْض َجَناَحَك " ) الشعراء  -54
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 متشابهات في سورة النمل
 

 ( :ِلْلُمْؤِمِنينَ  ...ُهًدى و* )
 ((.2) ْلُمْؤِمِنينَ لِ َوُبْشَرى  ُهًدى)
 ((.77) لِّْلُمْؤِمِنينَ َورَْحَمٌة  ُهًدىَوِإن ُه لَ )
 

 ( :يُوِقُنونَ * )
 ((.3) يُوِقُنونَ ال ِذيَن يُِقيُموَن الص اَلَة َويُ ْؤُتوَن الز َكاَة َوُهم بِاآْلِخَرِة ُهْم )
 ((.82) ِقُنونَ يُو  اَل َن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأن  الن اَس َكانُوا بِآيَاتَِنا َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َداب ًة مِّ )
 

 ( :فَ َلم ا* )
 ((.8)َها نُوِدَي َأن بُوِرَك َمن ِفي الن اِر َوَمْن َحْوَلَها َوُسْبَحاَن الل ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َجاء فَ َلم ا)
 ((.13)َرًة قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر م ِبيٌن تْ ُهْم آيَاتُ َنا ُمْبصِ َجاء فَ َلم ا)
ٌر مِّم ا آتَاُكم َبْل أَنُتم بَِهِدي ِتُكْم تَ ْفَرُحونَ  َجاء فَ َلم ا)  (.32) ُسَلْيَماَن قَاَل أَتُِمد وَنِن ِبَماٍل َفَما آتَاِنَي الل ُه َخي ْ
 (.42)َوُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمن قَ ْبِلَها وَُكن ا ُمْسِلِميَن ْت ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك قَاَلْت َكأَن ُه ُهَو َجاء فَ َلم ا)
 

 ( :َربِّ اْلَعاَلِمينَ * )
 ((.8) َربِّ اْلَعاَلِمينَ فَ َلم ا َجاءَها نُوِدَي َأن بُوِرَك َمن ِفي الن اِر َوَمْن َحْوَلَها َوُسْبَحاَن الل ِه )
 ((.44) بِّ اْلَعاَلِمينَ رَ قَاَلْت َربِّ ِإنِّي ظََلْمُت نَ ْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِل ِه  ...  ِقيَل َلَها اْدُخِلي الص ْرَح فَ َلم ا رَأَْتهُ )
 

 ( :اْلُمْرَسُلونَ * )
 ((.10) اْلُمْرَسُلونَ اُف َلَدي  اَل َيخَ  َوأَْلِق َعَصاَك فَ َلم ا رَآَها تَ ْهتَ ز  َكأَن  َها َجانٌّ َول ى ُمْدبًِرا َوَلْم يُ َعقِّْب يَا ُموَسى اَل َتَخْف ِإنِّي)
 ((.31) اْلُمْرَسُلونَ َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهم ِبَهِدي ٍة فَ َناِظَرٌة ِبَم يَ ْرِجُع )
 

 ... ( : َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ * )
َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا ) َقَنت ْ  ((.14)اْلُمْفِسِديَن  َن َعاِقَبةُ فَانظُْر َكْيَف َكاَوَجَحُدوا ِبَها َواْستَ ي ْ
 ((.21)اْلُمْجرِِميَن  َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ وا  فَانظُرُ ُقْل ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض )
 

 ( :َوَلَقدْ * )
َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَااَل اْلَحْمُد لِل ِه ال ِذي َفض َلَنا َعَلى َكِثيٍر مِّْن ِعَبا َوَلَقدْ )  ((.11)ِنيَن ِدِه اْلُمْؤمِ آتَ ي ْ
 ((.41)َأْرَسْلَنا ِإَلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َأِن اْعُبُدوا الل َه فَِإَذا ُهْم َفرِيَقاِن َيْخَتِصُموَن  َوَلَقدْ )
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 ( :اْلَحْمُد لِل هِ * )
َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَااَل )  ((.11)ِذي َفض َلَنا َعَلى َكِثيٍر مِّْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن ال   اْلَحْمُد لِل هِ َوَلَقْد آتَ ي ْ
ٌر َأم ا ُيْشرُِكوَن  اْلَحْمُد ِلل هِ ُقِل )  ((.11)َوَساَلٌم َعَلى ِعَباِدِه ال ِذيَن اْصَطَفى آلل ُه َخي ْ
 ((.13)ِبَغاِفٍل َعم ا تَ ْعَمُلوَن  َسُيرِيُكْم آيَاتِِه فَ تَ ْعرُِفونَ َها َوَما رَب كَ  اْلَحْمُد لِل هِ َوُقِل )
 

 ( :فَ ُهْم يُوزَُعونَ * )
نِس َوالط ْيِر )  ((.17) فَ ُهْم يُوَزُعونَ َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ
 .((83) فَ ُهْم يُوزَُعونَ َويَ ْوَم َنْحُشُر ِمن ُكلِّ أُم ٍة فَ ْوًجا مِّم ن ُيَكذُِّب بِآيَاتَِنا )
 

 ( :َحت ى ِإَذا* )
 ((.18) ...َوُجُنوُدُه  أَتَ ْوا َعَلى َواِدي الن ْمِل قَاَلْت نَْمَلٌة يَا أَي  َها الن ْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل َيْحِطَمن ُكْم ُسَلْيَمانُ  َحت ى ِإَذا)
بْ ُتم بِآيَاِتي َوَلْم ُتِحيُطوا بِ  َحت ى ِإَذا)  ((.84)َها ِعْلًما َأم اَذا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن َجاُؤوا قَاَل َأَكذ 
 
 

 ( :َعْرٌش َعِظيمٌ * )
 ((.23) َعْرٌش َعِظيمٌ ِإنِّي َوَجدت  اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها )
 ((.22) اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ الل ُه اَل ِإَلَه ِإال  ُهَو َرب  )
 

 ( :َما ُتِكن  ُصُدورُُهْم َوَما يُ ْعِلُنونَ  - َما تُ ْعِلُنونَ َما ُتْخُفوَن وَ * )
 ((.21) َما ُتْخُفوَن َوَما تُ ْعِلُنونَ  َويَ ْعَلمُ َأال  َيْسُجُدوا لِل ِه ال ِذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض )
 ((.74) يُ ْعِلُنونَ َوَما َما ُتِكن  ُصُدورُُهْم  ْعَلمُ ي َ لَ َوِإن  رَب َك )
 

 ( :قَالَ * )
 ((.27)َسَننظُُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذبِيَن  قَالَ )
 ((.38)يَا أَي  َها الَمَلُ أَي ُكْم يَْأتِيِني بَِعْرِشَها قَ ْبَل َأن يَْأُتوِني ُمْسِلِميَن  قَالَ )
 ((.31)َأن تَ ُقوَم ِمن م َقاِمَك َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِميٌن ِعْفريٌت مَِّن اْلِجنِّ أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل  قَالَ )
 ((.40) ...ال ِذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك بِِه قَ ْبَل َأن يَ ْرَتد  ِإلَْيَك َهْرُفَك  قَالَ )
 ((.41)ال ِذيَن اَل يَ ْهَتُدوَن َنكُِّروا َلَها َعْرَشَها نَنظُْر أَتَ ْهَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن  قَالَ )
 ((.42)يَا قَ ْوِم ِلَم َتْستَ ْعِجُلوَن بِالس يَِّئِة قَ ْبَل اْلَحَسَنِة َلْواَل َتْستَ ْغِفُروَن الل َه َلَعل ُكْم تُ ْرَحُموَن  قَالَ )
 

 ( :قَاَلتْ * )
 ((.21)ِإنِّي أُْلِقَي ِإَلي  ِكَتاٌب َكرِيٌم  يَا أَي  َها الَمَلُ  قَاَلتْ )
 ((.32)َأفْ ُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت قَاِهَعًة َأْمًرا َحت ى َتْشَهُدوِن  قَاَلْت يَا أَي  َها الَمَلُ )
 ((.34)ِإن  اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قَ ْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعز َة َأْهِلَها َأِذل ًة وََكَذِلَك يَ ْفَعُلوَن  قَاَلتْ )
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 ( :واقَالُ * )
 ((.33)َنْحُن ُأْوُلوا قُ و ٍة َوُأوُلوا بَْأٍس َشِديٍد َواأْلَْمُر ِإلَْيِك فَانظُِري َماَذا تَْأُمرِيَن  قَاُلوا)
 ((.47)اه ي  ْرنَا ِبَك َوِبَمن م َعَك قَاَل هَائِرُُكْم ِعنَد الل ِه بَْل أَنُتْم قَ ْوٌم تُ ْفتَ ُنوَن  قَاُلوا)
 ((.41)بِالل ِه لَُنبَ يِّتَ ن ُه َوَأْهَلُه ثُم  لَنَ ُقوَلن  ِلَولِيِِّه َما َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْهِلِه َوِإن ا َلَصاِدُقوَن تَ َقاَسُموا  قَاُلوا)
 

 ( :ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاتٍ  - ِإن  ِفي َذِلَك آَليَةً * )
 ((.12) يًَة لَِّقْوٍم يَ ْعَلُمونَ ِإن  ِفي َذِلَك آَل فَِتْلَك بُ ُيوتُ ُهْم َخاِويًَة ِبَما ظََلُموا )
 ((.82) يُ ْؤِمُنونَ  لَِّقْومٍ  آَليَاتٍ  ِإن  ِفي َذِلكَ أََلْم يَ َرْوا أَن ا َجَعْلَنا الل ْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيِه َوالن  َهاَر ُمْبِصًرا )
 

َنا* )  ( :أَنَجي ْ
َناوَ )  ((.13)ال ِذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت  ُقوَن  أَنَجي ْ
َنافَ )  ((.17)ُه َوَأْهَلُه ِإال  اْمَرأَتَُه َقد ْرنَاَها ِمَن اْلَغاِبرِيَن أَنَجي ْ
 

 ( :ُقلِ * )
ٌر َأم ا ُيْشرُِكوَن  ُقلِ )  ((.11)اْلَحْمُد ِلل ِه َوَساَلٌم َعَلى ِعَباِدِه ال ِذيَن اْصَطَفى آلل ُه َخي ْ
َعُثوَن  ال  يَ ْعَلُم َمن ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرضِ  ُقل)  ((.21)اْلَغْيَب ِإال  الل ُه َوَما َيْشُعُروَن أَي اَن يُ ب ْ
 ((.21)ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِميَن  ُقلْ )
 ((.72)َعَسى َأن َيُكوَن َرِدَف َلُكم بَ ْعُض ال ِذي َتْستَ ْعِجُلوَن  ُقلْ )

 
 

 ( :م َع الل هِ  أَِإَلهٌ ...  َأم نْ * )
َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت بَ ْهَجٍة م ا َكاَن لَ  َأم نْ )  بَلْ  م َع الل هِ  أَِإَلهٌ ُكْم َأن تُنِبُتوا َشَجَرَها َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنَزَل َلُكم مَِّن الس َماء َماء فَأَنَبت ْ

 ((.20)ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن 
َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن  َبلْ  ٌه م َع الل هِ أَِإلَ اأْلَْرَض قَ َرارًا َوَجَعَل ِخاَلَلَها أَنْ َهارًا َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي َوَجَعَل بَ ْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا  َجَعلَ  َأم ن)
(21.)) 
 ((.22)ذَك ُروَن قَِلياًل م ا تَ  أَِإَلٌه م َع الل هِ ُخَلَفاء اأْلَْرِض  ُيِجيُب اْلُمْضَطر  ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الس وَء َوَيْجَعُلُكمْ  َأم ن)
 ((.23)تَ َعاَلى الل ُه َعم ا ُيْشرُِكوَن  هِ أَِإَلٌه م َع الل  يَ ْهِديُكْم ِفي ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَمن يُ ْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشًرا بَ ْيَن يََدْي رَْحَمِتِه  َأم ن)
 ((.24)ُكنُتْم َصاِدِقيَن   ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإن أَِإَلٌه م َع الل هِ يَ ْبَدأُ اْلَخْلَق ثُم  يُِعيُدُه َوَمن يَ ْرزُُقُكم مَِّن الس َماء َواأْلَْرِض  َأم ن)
 

 ( :ِإن  رَب كَ  - َوِإن  رَب كَ * )
 ((.73)َلِكن  َأْكثَ َرُهْم اَل َيْشُكُروَن َلُذو َفْضٍل َعَلى الن اِس وَ  َوِإن  رَب كَ )
 ((.74)لَيَ ْعَلُم َما ُتِكن  ُصُدورُُهْم َوَما يُ ْعِلُنوَن  َوِإن  رَب كَ )
نَ ُهم ِبُحْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  ِإن  رَب كَ )  ((.78)يَ ْقِضي بَ ي ْ
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 ( :َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ * )
 ((.82)َأْخَرْجَنا َلُهْم َداب ًة مَِّن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأن  الن اَس َكانُوا بِآيَاتَِنا اَل يُوِقُنوَن  ْوُل َعَلْيِهمْ َوَقَع اْلقَ َوِإَذا )
 ((.81)ِبَما ظََلُموا فَ ُهْم اَل يَنِطُقوَن َقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهم وَ وَ )

 
 ( :َويَ ْومَ * )

 ((.83)فَ ْوًجا مِّم ن ُيَكذُِّب بِآيَاتَِنا فَ ُهْم يُوزَُعوَن  َنْحُشُر ِمن ُكلِّ أُم ةٍ  َويَ ْومَ )
 ((.87)يُنَفُخ ِفي الص وِر فَ َفزَِع َمن ِفي الس َماَواِت َوَمن ِفي اأْلَْرِض ِإال  َمن َشاء الل ُه وَُكلٌّ أَتَ ْوُه َداِخرِيَن  َويَ ْومَ )

 
 ( :َئةِ َوَمن َجاء بِالس يِّ  - َمن َجاء بِاْلَحَسَنةِ * )

َها َوُهم مِّن فَ َزٍع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنوَن  َمن َجاء بِاْلَحَسَنةِ ) ٌر مِّن ْ  ((.81)فَ َلُه َخي ْ
 ((.10)َفُكب ْت ُوُجوُهُهْم ِفي الن اِر َهْل ُتْجَزْوَن ِإال  َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن  الس يَِّئةِ َمن َجاء بِ وَ )
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 مع القرآن متشابهات سورة النمل

 (  1" ) النمل  َوِكَتاٍب ُمبِين" تِْلَك َءاَياُت اْلقُْرَءاِن  – 1

 (  1قُْرَءاٍن ُمبِين " ) الحجر وَ  تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتابِ " 

 (  1, يوسف 2, الشعراء 2)القصص  اْلُمبِين " تِْلَك ِءاَياُت اْلِكَتابِ " 

 (  1يونس اْلَحِكيم " )  تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتابِ " 

 (  1" ) الرعد  تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاب" 

 

 

َكوَة َوُهم بِاآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنون " -2 لَوَة َوُيْؤُتوَن الزَّ  " الَِّذيَن ُيقِيُموَن الصَّ

 (  3, النمل  0) لقمان 

 

 (  24, النجم  0َرِة " ) النمل " إنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن بِاآلخِ  – 3

 

 (  4لََعلَُّكْم َتْصَطلُون " ) النمل  َقَبسٍ بِِشَهاٍب َءاتِيُكم أْو  بَِخَبرٍ ِمْنَها  َسَئاتِيُكمْذ َقالَ ألْهلِِه إنِّى َءاَنْسُت َناًرا " إ - 0

 

ْنَها  اْمُكُثواَقالَ ألْهلِِه فلما قضى موسى األجل " اِر لََعلَّ أْو َجْذوَ  بَِخَبرٍ إنِّى َءاَنْسُت َناًرا لََعلِّى َءاتِيُكم مِّ ُكْم ٍة ِمَن النَّ

 (  27َتْصَطلُون " ) القصص 

 (  14اِر ُهًدى " ) طه أْو أِجُد َعلَى النَّ  بَِقَبسٍ إنِّى َءاَنْسُت َناًرا لََعلِّى َءاتِيُكم ِمْنَها  اْمُكُثوا" َفَقالَ ألْهلِِه 

 

 

ا َجآَءَها ُنوِدَى " ) النمل  - 5 ا أَتاَها ُنوِدَى " { (  " 11, طه  34, } القصص  8" َفلَمَّ  َفلَمَّ

 

َها َجآنٌّ َولَى ُمْدبًِرا َولَْم ُيَعقِّْب َياُموَسى ال َتَخْف إنِّى ال  - 6 ا َرَءاَها َتْهَتزُّ َكأنَّ َيَخاُف لََدىَّ " َوأْلِق َعَصاَك َفلَمَّ

 (  14اْلُمْرَسلُون " ) النمل 

ا َرَءاَها َتْهَتزُّ  أنْ " وَ  َها َجآنٌّ َولَى ُمْدبًِرا َولَْم ُيَعقِّْب َياُموَسى  أْلِق َعَصاَك َفلَمَّ َك ِمَن اآلِمنِين " أْقبِلْ وَ َكأنَّ ال َتَخْف إنَّ

 (  31) القصص 

 

ِۚ ُسوٍء " ) النمل  " َوأْدِخلْ َيَدَك فِى َجْيبَِك َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمنْ -4  (  12َغْيِر

ْهِب " ) القصص  َء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم إلَْيَك َجَناَحكَ " اْسلُْك َيَدَك فِى َجْيبَِك َتْخُرْج َبْيَضآ  (  32ِمَن الرَّ

 (  22" َواْضُمْم َيَدَك إلَى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء " ) طه 

 

ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسقِين " ) النمل  – 8  (  06, الذاريات  12" إنَّ

 

 (  51,  10َف َكاَن َعاقَِبُة " ) النمل " َفانُظْر َكيْ  – 7
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, }  143" َوانُظُروا " { , األعراف  86, } األعراف  10" َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْفِسِدين " ) النمل  -14

 " اْلُمْجِرِمين " { (  80األعراف 

 

 (  15, النمل  14" َولََقْد َءاَتْيَنا َداُود " ) سبأ  -11

 

 (  83,  14َفُهْم ُيوَزُعون " ) النمل "  -12

 

ْرَضه " ) النمل " َوَقالَ َربِّ أَْوِزْعنِى أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِى أَْنَعْمَت َعلَىَّ َوَعلَى َوالَِدىَّ َوأَْن أَْعَملَ َصالِحاً تَ  -13

 " َقالَ " { (  15, } األحقاف  17

 

ْيَطاُن أ -10 َن لَُهُم الشَّ بِيل " ) العنكبوت " َوَزيَّ ُهْم َعِن السَّ َن  63, } النحل  20, النمل  38ْعَمالَُهْم َفَصدَّ " َفَزيَّ

ُهم " { (  ْيَطاُن أْعَمالَُهْم َفُهَو َولِيُّ  لَُهُم الشَّ

 

َها اْلَملُؤا " ) النمل  -15  " َقالَ " { (  38, }  32,  27" َقالَْت َياأيُّ

 

َما يَ  -16  (  04َفإنَّ َربِّى َغنٌِى َكِريم " ) النمل  ْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمن َكَفرَ " َوَمن َشَكَر َفإنَّ

َما َيْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمن َكَفَر َفإنَّ هللاَ َغنٌِى َحِميد " )لقمان   (  12" َوَمن ُيْشُكْر َفإنَّ

 

 " َتْجَهلُون " { (  55, }  04" َبلْ أنُتْم َقْوٌم ُتْفَتُنون " ) النمل  -14

 

 (  22, نوح  54" َوَمَكُروا َمْكًرا " ) النمل  -18

 

قُون " ) النمل  -17 ْيَنا " { (  18, } فصلت  53" وأََنَجْيَنا الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَكاُنوا َيتَّ  " َوَنجَّ

 -مهم جدا -24

 (  50, النمل  84, األعراف  28" َولُوًطا إْذ َقالَ لَِقْوِمِه " ) العنكبوت 

 

َجال " ) العنكبوت " أئِ  - -21 ُكْم لََتأُتوَن الرِّ َجالَ " { (  81, } األعراف  55, النمل  27نَّ ُكْم لََتأُتوَن الرِّ  " إنَّ

 

َساِء َبلْ أنُتْم قَ  -22 َجالَ َشْهَوًة ِمن ُدوِن النِّ ُكْم لََتأُتوَن الرِّ  (  55ْوٌم َتْجَهلُون " ) النمل " أئِنَّ

جَ  ُكْم لََتأُتوَن الرِّ َساِء َبلْ أنُتْم َقْوٌم ُمْسِرفُون " األعراف " إنَّ  (  81الَ َشْهَوًة ِمن ُدوِن النِّ

 

 " َوَما َكاَن " { (  82, } األعراف  56, النمل  27,  20" َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه " ) العنكبوت  -23
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ُهْم أَناسٌ " َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إالَّ أن َقالُوا أْخِرُجوا َءالَ لُ  -20  (  56َيَتَطهَُّرون " ) النمل  وٍط ِمن َقْرَيتُِكْم إنَّ

ُهْم أَناٌس َيَتَطهَُّرون " )األعراف   (  82" َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إالَّ أن َقالُوا أْخِرُجوُهم ِمن َقْرَيتُِكْم إنَّ

 

ْرَنَها ِمنَ  -25 " َكانْت ِمَن اْلَغابِِرين "  83, } األعراف  54اْلَغابِِرين " ) النمل  " َفأنَجْيَناهُ َوأْهلَُه إالَّ اْمَرأَتُه َقدَّ

 ) } 

 

ْرَنَها ِمَن اْلَغابِِرين " ) النمل  -26  (  54" إالَّ اْمَرأَتُه َقدَّ

 (  32, العنكبوت  83" ) األعراف " إالَّ اْمَرأَتُه َكانْت ِمَن اْلَغابِِرين 

 (  33غابِِرين " ) العنكبوت الْ  " إالَّ اْمَرأَتَك َكانْت ِمن

َها لَِمَن اْلَغابِِرين " ) الحجر  ْرَنا إنَّ  (  64" إالَّ اْمَرأَتُه َقدَّ

 

" َفانُظْر  80, } األعراف  143, الشعراء  58" َوأْمَطْرَنا َعلَْيِهم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذِرين " ) النمل  -24

 ن " { ( َعاقَِبُة اْلُمْجِرِمي َكْيَف َكانَ 

 

 " َوقُل " { (  73, }  57" قُِل اْلَحْمُد هللِ " ) النمل  -28

 

 (  60,  63,  62,  61,  64النمل " أِءلٌَه َمَع هللاِ " )  -27

 

ن َيْبَدُؤا اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ " ) النمل -34 ى َوُهَو الَّذِ "  24" هللاُ َيْبَدُؤا " { , } الروم  11, } الروم  60" أمَّ

 َيْبَدُؤا " { ( 

 

لِين " ) النمل  -31   ( 68" لََقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوَءاَباُؤَنا ِمن َقْبلُ إْن َهَذا إالَّ أَساِطيُر األوَّ

لِين "   " لََقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوَءاَباُؤَنا َهَذا ِمن َقْبلُ إْن َهَذا إالَّ أَساِطيُر األوَّ

 ( ومن فيها إن كنتم تعلمون ألْرِض المن  قُلْ  83) المؤمنون 

 مهم جدا -32

 67"قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْجِرِمين" النمل

 (  02 الروم= "  الَِّذيَن ِمن َقْبل" قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة 

 (  24 َبَدأَ اْلَخْلق " ) العنكبوتُظُروا َكْيَف " قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض َفان

بِين "  (  11) األنعام  " قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض ُثمَّ انُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ

بِين " ) آل عمران   (  36, النحل  134" َفِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ

 

ا َيْمُكُرون " ) النمل  ن" َوال َتْحَزْن َعلَْيِهْم َوال َتكُ  -33 " َوال َتُك فِى َضْيٍق "  124, } النحل  44فِى َضْيٍق ِممَّ

 } 
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وَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إن ُكنُتْم َصاِدقِين " ) يس  " َوَيقُول-مهم جدا-30 , األنبياء  27, سبأ  25, الملك  08ُۚ

 " اْلَفْتُح " { (  28, } السجدة  08, يونس  41, النمل  38

 

اِس َولَِكنَّ أْكَثَرُهْم ال َيْشُكُرون " ) النمل  -35 َك لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّ  " إنَّ هللاَ " { (  64, } يونس  43" َوإنَّ َربَّ

اِس ال َيْشُكُرون " ) البق اِس َولَِكنَّ أْكَثَر النَّ  (  203رة " إنَّ هللاَ لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّ

 

َك لََيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما ُيْعلُِنون " ) النمل  -36 َك َيْعلَُم " { (  67, } القصص  40" َوإنَّ َربَّ  " َوَربُّ

 

 (  7, اْلسراء  46" إنَّ َهَذا اْلقُْرَءاَن " ) النمل  -34

 

َك َيْقِضى َبْيَنُهْم " )الجاثية  -مهم -38  ( 73, يونس 48النمل  ,14" إِنَّ َربَّ

 

َعاَء إَذا َولَّْوا ُمْدبِِرين " ) النمل  -37 مَّ الدُّ َك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّ " َفإنََّك ال  52, } الروم  84" إنَّ

 ُتْسِمُع " { ( 

 

اللَتِِهْم إن ُتْسِمُع إالَّ َمن ُيْؤمِ  -04 َۚ ,  53ُمون " ) الروم ُن بِآَياتَِنا َفُهم ُمْسلِ " َوَما أنَت بَِهاِدى اْلُعْمِى َعن َض

 (  81النمل 

 

 " َوَوَقَع " { (  85, }  82" َوإَذا َوَقَع اْلَقْولُ َعلَْيِهْم " ) النمل  -01

 

 (  52, الزمر  86, النمل  34, الروم  20" إنَّ فِى َذلَِك آلَياٍت لَِقْوٍم ُيؤِمُنون " ) العنكبوت  02

 

َهاَر ُمْبِصًرا إنَّ فِى َذلَِك آلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمُنون " ) ا" ألَْم َيرَ  -03 ا َجَعْلَنا الَّْيلَ لَِيْسُكُنوا فِيِه َوالنَّ  (  86لنمل ْوا أنَّ

َهاَر ُمْبِصًرا إنَّ فِى َذلَِك آلَياٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعون   (  64" ) يونس " ُهَو الَِّذى َجَعلَ لَُكُم الَّْيلَ لَِتْسُكُنوا فِيِه َوالنَّ

 

وِر" ) النمل  -00  " َيْوَم " { (  43, األنعام  142, طه  18, } النبأ  84" َوَيْوَم ُينَفُخ فِى الصُّ

وِر " ) الزمر -  (  24, ق  51, يس  68" َوُنفَِخ فِى الصُّ

وِر " ) المؤمنون   ( 13, الحاقة  141" َفإَذا ُنفَِخ فِى الصُّ

 

َماَواِت َوَمن فِى األْرِض إالَّ َمن َشآَء هللا " ) النمل " َفَفِزَع َمن فِى ا -05  " َفَصِعَق " { (  68, } الزمر  84لسَّ

 

 (  87, النمل  80َها " ) القصص " َمن َجآَء بِاْلَحَسَنِة َفلَُه َخْيٌر ِمنْ -06

 (  164" َمن َجآَء بِاْلَحَسَنِة َفلَُه َعْشُر أْمَثالَِها " ) األنعام 
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اِر َهلْ ُتْجَزْوَن إالَّ َما ُكنُتْم َتْعَملُون " ) النمل " َوم -04 ْت ُوُجوُهُهْم فِى النَّ َئِة َفُكبَّ يِّ   ( 74ن َجآَء بِالسَّ

َئاِت إالَّ َما َكا يِّ َئِة َفال ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّ يِّ  (  80ُنوا َيْعَملُون " ) القصص " َوَمن َجآَء بِالسَّ

َئِة َفال ُيْجَزى إالَّ ِمْثلََها َوُهْم ال ُيْظلَُمون ) األنعام َوَمن َجآَء بِالسَّ   (  164يِّ

 

َما َيْهَتِدى لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ  -08 َما أن َفقُلْ " َفَمِن اْهَتَدى َفإنَّ  (  72َن الُمنِذِرين " ) النمل مِ  اَ إنَّ

َما َيِضلُّ َفلَِنْفِسِه " َفَمِن اْهَتَدى   (  01ْيِهم بَِوِكيل " ) الزمر َعلَْيَها َوَما أنَت َعلَ  َوَمن َضلَّ َفإنَّ

َما َيضِ  َما َيْهَتِدى لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإنَّ  (  15لُّ َعلَْيَها " ) اْلسراء " َمِن اْهَتَدى َفإنَّ

َما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما َما َيْهَتِدى لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإنَّ  (  148أَنا َعلَْيُكم بَِوِكيل " ) يونس  " َفَمِن اْهَتَدى َفإنَّ

 
 
ا َتْعَملُون"  مهم َك بَِغافٍِل َعمَّ  " ) نهاية سورتى النمل , هود ( َوَما َربُّ
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 متشابهات في سورة القصص
 

 ( :تِْلكَ ) *
 (( .2)آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن  تِْلكَ )
 (( .83)َعُلَها لِل ِذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِفي اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمت ِقيَن الد اُر اآْلِخَرُة َنجْ  تِْلكَ )
 
 

 ( :اْلُمْفِسِدينَ ) *
ُهْم )  (( .٤) ِدينَ ْلُمْفسِ اِإن ُه َكاَن ِمَن  ...ِإن  ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَ ًعا َيْسَتْضِعُف هَائَِفًة مِّن ْ
 (( .٧٧) ينَ اْلُمْفِسدِ َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإن  الل َه اَل ُيِحب   ...َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك الل ُه الد اَر اآْلِخَرَة )
 
 

 ( :ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنودُهَما) *
ُهم م ا َكانُوا َيْحَذُروَن  ْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَماِفْرعَ َونَُمكَِّن َلُهْم ِفي اأْلَْرِض َونُِري )  (( .٦)ِمن ْ
 (( .٨)َكانُوا َخاِهِئيَن   ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَمافَاْلتَ َقطَُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحَزنًا ِإن  )
 

 ( :َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  - َوقَاَلت) *
 (( .٩)  َيْشُعُرونَ َوُهْم اَل اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن قُ ر ُت َعْيٍن لِّي َوَلَك اَل تَ ْقتُ ُلوُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا َأْو نَ ت ِخَذُه َوَلًدا  تِ َوقَالَ )

 (( .١١) َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ أِلُْخِتِه ُقصِّيِه فَ َبُصَرْت بِِه َعن ُجُنٍب  َوقَاَلتْ )

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي  اأْلَِميُن ِإْحَداُهَما يَ  قَاَلتْ )  (( .٦٦)ا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإن  َخي ْ
 

 ( :فََأْصَبحَ  - َوَأْصَبحَ ) *
 (( .١٠) فُ َؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارًِغا ِإن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه َلْواَل َأن ر َبْطَنا َعَلى قَ ْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  َوَأْصَبحَ )
 (( .١٨)يٌّ م ِبيٌن ِفي اْلَمِديَنِة َخائًِفا يَ تَ َرق ُب فَِإَذا ال ِذي اْسَتنَصَرُه بِاأْلَْمِس َيْسَتْصرُِخُه قَاَل َلُه ُموَسى ِإن َك َلَغوِ  فََأْصَبحَ )
  (( .٨٦) ...ُر ُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَ ْقدِ ال ِذيَن َتَمن  ْوا َمَكانَُه بِاأْلَْمِس يَ ُقوُلوَن َوْيَكَأن  الل َه يَ ْبسُ  َوَأْصَبحَ )

 

 ( :َوَلِكن  َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ ) *
نُ َها َواَل َتْحَزَن َولِتَ ْعَلَم َأن  َوْعَد الل ِه َحقٌّ )  (( .١١) ونَ َوَلِكن  َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلمُ فَ َرَدْدنَاُه ِإَلى ُأمِِّه َكْي تَ َقر  َعي ْ
 (( .٧٧) ْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ أَ  َوَلِكن   ِمن ل ُدن ا ...َوقَاُلوا ِإن ن  ت ِبِع اْلُهَدى َمَعَك نُ َتَخط ْف ِمْن َأْرِضَنا َأَوَلْم نَُمكِّن ل ُهْم َحَرًما آِمًنا )
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 ( :َوَلم ا) *
َناُه ُحكْ  َوَلم ا)  (( .١٤)ًما َوِعْلًما وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن بَ َلَغ َأُشد ُه َواْستَ َوى آتَ ي ْ
 (( .٦٦)تَ َوج َه تِْلَقاء َمْدَيَن قَاَل َعَسى رَبِّي َأن يَ ْهِديَِني َسَواء الس ِبيِل  َوَلم ا)
 (( .٦١) ...اْمَرأتَ ْيِن َتُذوَداِن  َورََد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُم ًة مَِّن الن اِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهمُ  َوَلم ا)

 ( :رب قَالَ ) *
 (( .١٦)ِإنِّي ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَ َغَفَر َلُه ِإن ُه ُهَو اْلَغُفوُر الر ِحيُم  قَاَل َربِّ )
 (( .١٧)ِبَما أَنْ َعْمَت َعَلي  فَ َلْن َأُكوَن َظِهيًرا لِّْلُمْجرِِميَن  قَاَل َربِّ )
ُهْم نَ ْفًسا فََأَخاُف َأن يَ ْقتُ ُلوِن  َربِّ قَاَل )   (( .١١)ِإنِّي قَ تَ ْلُت ِمن ْ

 

 ( :َخائًِفا يَ تَ َرق بُ ) *
 ( .(١٨)ِبيٌن فَِإَذا ال ِذي اْسَتنَصَرُه بِاأْلَْمِس َيْسَتْصرُِخُه قَاَل َلُه ُموَسى ِإن َك َلَغِويٌّ م   َخائًِفا يَ تَ َرق بُ فََأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة )
َها )  (( .٦١)قَاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظ اِلِميَن  َخائًِفا يَ تَ َرق بُ َفَخَرَج ِمن ْ

 
 ( :فَ َلم ا) *
 (( .١٩) ...ْمِس اأْلَ َأْن َأرَاَد َأن يَ ْبِطَش بِال ِذي ُهَو َعُدوٌّ ل ُهَما قَاَل يَا ُموَسى أَتُرِيُد َأن تَ ْقتُ َلِني َكَما قَ تَ ْلَت نَ ْفًسا بِ  فَ َلم ا)
 (( .٦٩) ...اأْلََجَل َوَساَر بَِأْهِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الط وِر نَارًا  َقَضى ُموَسى فَ َلم ا)
 (( .١٠) ...أَتَاَها نُوِدي ِمن َشاِهِئ اْلَواِدي اأْلَْيَمِن ِفي اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الش َجَرِة  فَ َلم ا)

 (( .٤٨) ...اْلَحق  ِمْن ِعنِدنَا قَاُلوا َلْواَل ُأوِتَي ِمْثَل َما ُأوِتَي ُموَسى فَ َلم ا َجاءُهُم )

 

 ( :َمن َجاء بِاْلُهَدى - رَبِّي َأْعَلُم ِبَمن َجاء بِاْلُهَدى) *
 (( .١٧)وَن ِإن ُه اَل يُ ْفِلُح الظ اِلمُ  َوَمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الد ارِ  ِمْن ِعنِدهِ  َجاء بِاْلُهَدى ِبَمن رَبِّي َأْعَلمُ َوقَاَل ُموَسى )
 (( .٨٧)يٍن َوَمْن ُهَو ِفي َضاَلٍل م بِ  َجاء بِاْلُهَدىَمن  ر بِّي َأْعَلمُ ِإن  ال ِذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَراد َك ِإَلى َمَعاٍد ُقل )
 

 ( :َوقَالَ ) *
 (( .١٧)ُهَدى ِمْن ِعنِدِه َوَمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الد اِر ِإن ُه اَل يُ ْفِلُح الظ اِلُموَن ُموَسى رَبِّي َأْعَلُم ِبَمن َجاء بِالْ  َوقَالَ )
ٌر لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َواَل يُ َلق اَها ِإال  الص ا َوقَالَ )  (( .٨٠)ُروَن بِ ال ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َويْ َلُكْم ثَ َواُب الل ِه َخي ْ
 

 ( :تُ ْرَجُعونَ  - ْرَجُعونَ ي ُ ) *
َنا اَل يُ ْرَجُعوَن )  (( .١٩)َواْسَتْكبَ َر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوظَن وا أَن  ُهْم ِإلَي ْ
 (( .٧٠)ْرَجُعوَن َلُه اْلُحْكُم َوِإلَْيِه ت ُ َلُه اْلَحْمُد ِفي اأْلُوَلى َواآْلِخَرِة وَ  اَل ِإَلَه ِإال  ُهوَ َوُهَو الل ُه )
 (( .٨٨) َلُه اْلُحْكُم َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ ُكل  َشْيٍء َهاِلٌك ِإال  َوْجَهُه   اَل ِإَلَه ِإال  ُهوَ َواَل َتدُْع َمَع الل ِه ِإَلًها آَخَر )
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 ( :َويَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ) *
 (( .٤١)اَل يُنَصُروَن  ِقَياَمةِ َويَ ْوَم الْ َوَجَعْلَناُهْم أَئِم ًة يَْدُعوَن ِإَلى الن اِر )
نْ َيا َلْعَنًة )  (( .٤٦)ُهم مَِّن اْلَمْقُبوِحيَن  َويَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َوأَتْ بَ ْعَناُهْم ِفي َهِذِه الد 

 
 ( :َوَلَقدْ ) *
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمن بَ ْعِد َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأْلُوَلى َبَصائَِر ِللن   َوَلَقدْ )  (( .٤١)َتذَك ُروَن اِس َوُهًدى َورَْحَمًة ل َعل ُهْم ي َ آتَ ي ْ
 (( .٧١)َوص ْلَنا َلُهُم اْلَقْوَل َلَعل ُهْم يَ َتذَك ُروَن  َوَلَقدْ )
 

 ( :َلَعل ُهْم يَ َتذَك ُرونَ ) *
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمن بَ ْعِد َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأْلُوَلى َبصَ )  (( .٤١) ُهْم يَ َتذَك ُرونَ ل َعل  ائَِر ِللن اِس َوُهًدى َورَْحَمًة َوَلَقْد آتَ ي ْ
 (( .٤٦) َلَعل ُهْم يَ َتذَك ُرونَ  مِّن قَ ْبِلكَ َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب الط وِر ِإْذ نَاَديْ َنا َوَلِكن ر ْحَمًة مِّن ر بَِّك لُِتنِذَر قَ ْوًما م ا أَتَاُهم مِّن ن ِذيٍر )
 (( .٧١) َلَعل ُهْم يَ َتذَك ُرونَ َوص ْلَنا َلُهُم اْلَقْوَل َوَلَقْد )
 ( : َوَما ُكنتَ ) *
َنا ِإَلى ُموَسى اأْلَْمَر  َوَما ُكنتَ )  (( .٤٤)ِمَن الش اِهِديَن  َوَما ُكنتَ ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيِّ ِإْذ َقَضي ْ
 (( .٤٦)ذَك ُروَن َمًة مِّن ر بَِّك لِتُنِذَر قَ ْوًما م ا أَتَاُهم مِّن ن ِذيٍر مِّن قَ ْبِلَك لََعل ُهْم يَ تَ ِبَجاِنِب الط وِر ِإْذ نَاَديْ َنا َوَلِكن ر حْ  َوَما ُكنتَ ) 
 (( .٨٦) تَ ْرُجو َأن يُ ْلَقى ِإلَْيَك اْلِكَتاُب ِإال  رَْحَمًة مِّن ر بَِّك َفاَل َتُكوَنن  َظِهيًرا لِّْلَكاِفرِينَ  َوَما ُكنتَ )
 : (ُقلْ ) *
ُهَما أَت ِبْعُه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن  ُقلْ )  (( .٤٩)فَْأُتوا ِبِكَتاٍب مِّْن ِعنِد الل ِه ُهَو َأْهَدى ِمن ْ
ُر الل ِه يَْأتِيُكم َسْرَمًدا ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ الل ْيَل  ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل الل ُه َعَلْيُكمُ )  (( .٧١)َتْسَمُعوَن  َأَفاَل ِضَياء بِ  َمْن إَِلٌه َغي ْ
ُر الل ِه يَْأتِيُكمالن  َهاَر  ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل الل ُه َعَلْيُكمُ )  (( .٧٦)تُ ْبِصُروَن  َأَفاَل َلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه بِ  َسْرَمًدا ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغي ْ
 ( :َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقولُ ) *
 ...( . قَاَل ال ِذيَن َحق  َعَلْيِهُم اْلَقْولُ ( ٦٦) َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي ال ِذيَن ُكنُتْم تَ ْزُعُمونَ )
 (( .٦٧)َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِليَن  َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقولُ )
 ...( . َونَ َزْعَنا ِمن ُكلِّ أُم ٍة َشِهيًدا( ٧٤) اِئَي ال ِذيَن ُكنُتْم تَ ْزُعُمونَ َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرَكَ )
 ( :َورَب كَ ) *
 (( .٦٨)َيْخُلُق َما َيَشاء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ُسْبَحاَن الل ِه َوتَ َعاَلى َعم ا ُيْشرُِكوَن  َورَب كَ )
 (( .٦٩)ِكن  ُصُدورُُهْم َوَما يُ ْعِلُنوَن يَ ْعَلُم َما تُ  َورَب كَ )
 ( :َواَل َتُكوَنن   - َفاَل َتُكوَنن  ) *
 (( .٨٦) َفاَل َتُكوَنن  َظِهيًرا لِّْلَكاِفرِينَ َوَما ُكنَت تَ ْرُجو َأن يُ ْلَقى ِإلَْيَك اْلِكَتاُب ِإال  رَْحَمًة مِّن ر بَِّك )
 (( ٨٧) ِمَن اْلُمْشرِِكينَ  َتُكوَنن   َواَل ِه بَ ْعَد ِإْذ أُنزَِلْت ِإلَْيَك َوادُْع ِإَلى رَبَِّك َواَل َيُصد ن َك َعْن آيَاِت الل  )
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 مع القرآن سورة القصص

 

 " طسم " ) بداية سورتى القصص , الشعراء (  – 1

 

 (  1, يوسف  2, الشعراء  2" تِْلَك ِءاَياُت اْلِكَتاِب اْلُمبِين " ) القصص  – 2

 (  1َءاَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيم " ) يونس  " تِْلكَ 

 (  1" تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاب " ) الرعد 

 (  1" تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاِب َوقُْرَءاٍن ُمبِين " ) الحجر 

 (  1" تِْلَك َءاَياُت اْلقُْرَءاِن َوِكَتاٍب ُمبِين " ) النمل 

 

ُح أْبَنآَءُهْم َوَيْسَتْحىِ  – 3  (  0نَِسآَءُهْم " ) القصص  " ُيَذبِّ

لُوَن   (  101" ) األعراف  أْبَنآَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِسآَءُكمْ " ُيَقتِّ

ُحوَن  ُحوَن " { ( " وَ  6, } إبراهيم  07" ) البقرة  أْبَنآَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِسآَءُكمْ " َُيَذبِّ  ُيَذبِّ

 

ِخَذهُ وَ  – 0  (  21, يوسف  7لًَدا " ) القصص " َعَسى أن َينَفَعَنا أْو َنتَّ

 

 " َفأْصَبَح " { (  18,}  82,  14" َوأْصَبَح " ) القصص  – 5

 

 (  11,  7" َوُهْم ال َيْشُعُرون " ) القصص  – 6

 

ِه َكْى َتَقرَّ َعْيُنَها َوال َتْحَزن " ) القصص  – 4  (  13" َفَرَدْدَنُه إلَى أمَّ

َك َكْى   (  04َتَقرَّ َعْيُنَها َوال َتْحَزن " ) طه " َفَرَجْعَنَك إلَى أمِّ

 

, يونس  30, األنفال  131, األعراف  34, األنعام 54,  13" ) القصص  َولَِكنَّ أْكَثَرُهْم ال َيْعلَُمون"  – 8

 (  04, الطور  37, الدخان  07, الزمر  55

 

هُ "  -7 ا َبلََغ أُشدَّ  (  10) القصص    ِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزى اْلُمْحِسنِين"َءاَتْيَناهُ ُحْكًما وَ  َواْسَتَوىَولَمَّ

هُ َءاَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزى اْلُمْحِسنِين " ) يوسف  ا َبلََغ أُشدَّ  ( 22" َولَمَّ

 

 (  33,  14,  16" َقالَ َربِّ " ) القصص  -14

 

 (  24ْسَعى " ) القصص " َوَجآَء َرُجلٌ ِمْن أْقَصا اْلَمِديَنِة يَ  -11

 (  24َيْسَعى " ) يس َرُجلٌ " َوَجآَء ِمْن أْقَصا اْلَمِديَنِة 
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 (  67, الكهف  24, القصص  142" َسَتِجُدنِى إن َشاَء هللاُ " ) الصافات  -12

 

 

ْنَها بَِخَبٍر أوْ  -13 اِر لََعلَُّكْم َتْصَطلُون " )  " َقالَ ألْهلِِه اْمُكُثوا إنِّى َءاَنْسُت َناًرا لََعلِّى َءاتِيُكم مِّ َجْذَوٍة ِمَن النَّ

 (  27القصص 

 (  4ن " ) النمل " إْذ َقالَ ألْهلِِه إنِّى َءاَنْسُت َناًرا َسَئاتِيُكم ِمْنَها بَِخَبٍر أْو َءاتِيُكم بِِشَهاٍب َقَبٍس لََعلَُّكْم َتْصَطلُو

اِر ُهًدى " ) طه " َفَقالَ ألْهلِِه اْمُكُثوا إنِّى َءاَنْسُت َنارً   (  14ا لََعلِّى َءاتِيُكم ِمْنَها بَِقَبٍس أْو أِجُد َعلَى النَّ

 

ا أَتاَها ُنوِدَى " ) القصص  -10 ا َجآَءَها ُنوِدَى " { (  8, } النمل  11, طه  34" َفلَمَّ  " َفلَمَّ

 

َها َجآنٌّ وَ  -15 ا َرَءاَها َتْهَتزُّ َكأنَّ َك ِمَن " َوأْن أْلِق َعَصاَك َفلَمَّ لَى ُمْدبًِرا َولَْم ُيَعقِّْب َياُموَسى أْقبِلْ َوال َتَخْف إنَّ

 (  31اآلِمنِين " ) القصص 

َها َجآنٌّ َولَى ُمْدبًِرا َولَْم ُيَعقِّْب َياُموَسى ال َتَخْف إنِّى ال  ا َرَءاَها َتْهَتزُّ َكأنَّ َيَخاُف لََدىَّ اْلُمْرَسلُون " َوأْلِق َعَصاَك َفلَمَّ

 (  14) النمل " 

 

ْهِب " ) القصص  -16  (  32" اْسلُْك َيَدَك فِى َجْيبَِك َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم إلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّ

ِۚ ُسوٍء " ) النمل   (  12" َوأْدِخلْ َيَدَك فِى َجْيبَِك َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن َغْيِر

 ( 22َناِحَك َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء " ) طه " َواْضُمْم َيَدَك إلَى جَ 

 

ا َجآَءُهم " ) القصص  -14  (  08,  36" َفلَمَّ

 

لِين " ) القصص  " -18  " َما َسِمْعَنا " { (  20, } المؤمنون  36َوَما َسِمْعَنا بَِهَذا فِى َءاَبآئَِنا األوَّ

 

 (  34َجآَء بِاْلُهَدى ِمْن ِعنِدِه " ) القصص  " َوَقالَ ُموَسى َربِّى أْعلَُم بَِمن -17

 (  85" قُل َربِّى أْعلَُم َمن َجآَء بِاْلُهَدى " ) القصص 

 

  04, الذاريات 04" َفأَخْذَناهُ َوُجُنوَدهُ َفَنَبْذَناُهْم فِى اْلَيمِّ" )القصصمهم

 

ًة " ) القصص  -21  (  43, األنبياء  01" َوَجَعْلَنُهْم أئِمَّ

ًة " ) السجدة " َوجَ   (  20َعْلَنا ِمْنُهْم أئِمَّ

 

ْنَيا لَْعَنًة ۖ َوَيْوَم اْلقَِياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحينَ  -22 ِذِه الدُّ  (القصص٤٦ -آل فرعون ) َوأَْتَبْعَناُهْم فِي َهٰ

ْنَيا لَْعَنًة َوَيْوَم اْلقَِياَمِة ۗ أاََل إِنَّ َعاًدا ِذِه الدُّ ُهْم ۗ أاََل ُبْعًدا لَِعاٍد َقْوِم ُهوٍد ) َوأُْتبُِعوا فِي َهٰ  ُهوٍد( 64َكَفُروا َربَّ

 



  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

92 

 

 

 07, المؤمنون  35, الفرقان  03, القصص  23, السجدة  05" ) فصلت  َولََقْد َءاَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاب"  -23

 " َوَءاَتْيَنا " (  2, اْلسراء  84, البقرة  114, هود 

 مهم جدا -20

 35هُ َهاُروَن َوِزيًرا)الفرقان َمَعُه أََخا َوَجَعْلَنا َنا ُموَسى اْلِكَتابَولََقْد َءاَتيْ 

ْيَنا َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ   ْدَناهُ بُِروِح اْلقُُدِس ۗ أََفُكلََّما  َوَقفَّ َناِت َوأَيَّ ُسِل ۖ َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّ ِمْن َبْعِدِه بِالرُّ

ْبُتْم َوفَ َجاءَ   (84ِريًقا َتْقُتلُوَن )البقرة ُكْم َرُسولٌ بَِما اَل َتْهَوٰى أَْنفُُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا َكذَّ

ُهْم لَفِي َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ  َك لَقُِضَي َبْيَنُهْم   َوإِنَّ  )هود َشك  ِمْنُه ُمِريبٍ  َفاْخُتلَِف فِيِه   َولَْواَل َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربِّ

114) 

ِخُذوا مِ َوَجَعْلَناهُ  َوآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ   اْلسراء( 2ْن ُدونِي َوِكياًل )ُهًدى لَِبنِي إِْسَرائِيلَ أاَلَّ َتتَّ

 (07 لََعلَُّهْم َيْهَتُدوَن )المؤمنون َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ 

اِس َوُهًدى َوَرْحَمًة  ِمْن َبْعدِ  َتابَ َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلكِ  ُرونَ َما أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن اأْلُولَٰى َبَصائَِر لِلنَّ  لََعلَُّهْم َيَتَذكَّ

 (03)القصص 

 السجدة( 32َبنِي إِْسَرائِيلَ )َفاَل َتُكْن فِي ِمْرَيٍة ِمْن لَِقائِِه ۖ َوَجَعْلَناهُ ُهًدى لِ  َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ 

ُهْم لَفِي َشك  ِمْنُه ُمِريٍب  َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتابَ  َك لَقُِضَي َبْيَنُهْم   َوإِنَّ َفاْخُتلَِف فِيِه ۗ َولَْواَل َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربِّ

 (05)فصلت 

 

ُرون " { , } السجدة  06} القصص " لُِتنِذَر َقْوًما َمآ أَتاُهم ِمن َنِذيٍر ِمن َقْبلَِك لََعلَُّهْم " )  -25 "  3" َيَتَذكَّ

 َيْهَتُدون " { ( 

 

 

َنا لَْوال أْرَسلََت إلَْيَنا َرُسوالً َفَنَتبَِع َءاَياتَِك " ) القصص  -26 َنا " { (  130, } طه  04" َفَيقُولُوا َربَّ  " لََقالُوا َربَّ

 

ا َجآَءُهُم اْلَحقُّ "  -مهم24  (  46ونس , ي 08" ) القصص  َفلَمَّ

ا َجآَءُهم بِاْلَحقِّ " ) غافر   (  25" َفلَمَّ

 

 (  54" َفإن لَْم َيْسَتِجيُبوا لََك " ) القصص  -28

 ( 10" َفإلَّْم َيْسَتِجيُبوا لَُكْم " ) هود 

 -مهم جدا= ٦٩

 (  106, 121" { , البقرة  " َوالَِّذينَ  110, }  87,  24, األنعام  52" ) القصص  الَِّذيَن َءاَتْيَناُهُم اْلِكَتابَ " 

 

َئَة " ) القصص  -34 يِّ  (  22, الرعد  50" َوَيْدَرُءوَن بِاْلَحَسَنِة السَّ
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َها َرُسوالً " ) القصص  -31  (  57" َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلقَُرى َحَتى َيْبَعَث فِى أمِّ

 ( 114َها ُمْصلُِحون " ) هود " َوَما َكاَن َربَُّك لُِيْهلَِك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأْهلُ 

 

ْنَيا " ) القصص - -32  " َفَما أوتِيُتم " { (  36, } الشورى  64" َوَما أُوتِيُتم ِمن َشْىٍء َفَمَتاُع اْلَحَيوِة الدُّ

 

 (  40,  62" َوَيْوَم ُيَناِديِهْم َفَيقُولُ أْيَن ُشَرَكآِءَى الَِّذيَن ُكنُتْم َتْزُعُمون " ) القصص  -مهم

 (  52َوَيْوَم َيقُولُ َناُدوا ُشَرَكآِءَى الَِّذيَن َزَعْمُتْم " ) الكهف  "

 (  04" َوَيْوَم ُيَناِديِهْم أْيَن ُشَرَكآِءى " ) فصلت 

 

 (  40,  65,  62" َوَيْوَم ُيَناِديِهْم َفَيقُولُ " ) القصص  -30

 

ا َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ َصالًِحا"  -35  (  64صص " ) الق َفأمَّ

 (  44َصالًِحا " ) الفرقان  َعَمالً " إالَّ َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ 

 ( 64" إالَّ َمن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِملَ َصالًِحا " ) مريم 

 

َك لََيعْ  40, } النمل  67" َوَربَُّك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما ُيْعلُِنون " ) القصص  -36  لَُم َما " { ( " َوإنَّ َربُّ

 

 

 " لَُه " { (  88, }  44" َولَُه اْلُحْكُم َوإلَْيِه ُتْرَجُعون " ) القصص -24

 

 (  42,  41" قُلْ أَرَءْيُتْم إن َجَعلَ هللاُ َعلَْيُكُم " ) القصص  -38

 

 (  06, األنعام  42,  41" َمْن إلٌَه َغْيُر هللاِ َيأتِيُكم " ) القصص  -37

 

 12, فاطر  43, القصص  06, الروم  10, النحل  12" ) الجاثية  َتُغوا ِمن َفْضلِِه َولََعلَُكْم َتْشُكُرونَولَِتبْ  :مهم

 " لَِتْبَتُغوا "(

 

 (  45" ) القصص  َفقُْلَنا َهاُتوا ُبْرَهَنُكمْ "  -:مهم

 (  111, البقرة  20, األنبياء  60" قُلْ َهاُتوا ُبْرَهَنُكْم " ) النمل 

 مهم جدا

,  20, األنعام  53, األعراف  21, هود  84, النحل  45" ) القصص  َوَضلَّ َعْنُهم َما َكاُنوا َيْفَتُرون"  -

 ( 34يونس 

 

َما أُوتِيُتُه َعلَى ِعْلم " ) الزمر - -03  (  48, القصص  07" َقالَ إنَّ



  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

94 

 

 

 (  11, مريم  47" َفَخَرَج َعلَى َقْوِمِه " ) القصص  -00

 

 " َقالَ الَِّذيَن " { (  24, } النحل  84, القصص  56الَِّذيَن أوُتوا اْلِعْلَم " ) الروم  " َوَقالَ  -05

 

 (  81َنُه ِمن ُدوِن هللاِ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمنَتِصِرين " ) القصص وُ لَُه ِمن فَِئٍة َينُصر َكانَ " َفَما  -06

 (  03) الكهف  ُمنَتِصًرا " َوَما َكاَن " َولَْم َتُكن لَُه فَِئٌة َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن هللاِ 

 

ْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر " ) القصص  -04  (  82" َيْبُسُط الرِّ

ْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر لَه " ) سبأ   (  62, العنكبوت  37" َيْبُسُط الرِّ

ْزَق لَِمن َيَشآُء َويَ  , سبأ  34, اْلسراء  34, الروم  26, الرعد  12, الشورى  52ْقِدُر " ) الزمر" َيْبُسُط الرِّ

36  ) 

 

 (  87, النمل  80" َمن َجآَء بِاْلَحَسَنِة َفلَُه َخْيٌر ِمْنَها " ) القصص  -08

 (  164" َمن َجآَء بِاْلَحَسَنِة َفلَُه َعْشُر أْمَثالَِها " ) األنعام 

 

 

َئاِت إالَّ َما َكاُنوا َيْعَملُون " ) القصص " َوَمن َجآَء بِالسَّ  -07 يِّ َئِة َفال ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّ  (  80يِّ

اِر َهلْ ُتْجَزْوَن إالَّ َما ُكنُتْم َتْعَملُون " ) النمل  َئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فِى النَّ يِّ  (  74" َومن َجآَء بِالسَّ

َئِة َفال " يِّ  (  164ُيْجَزى إالَّ ِمْثلََها َوُهْم ال ُيْظلَُمون ) األنعام َوَمن َجآَء بِالسَّ

 

 " َفال " { (  213, } الشعراء  88" َوال َتْدُع َمَع هللاِ إلًَها َءاَخَر " ) القصص  -54
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 متشابهات في سورة العنكبوت
 

 ( :َأْم َحِسبَ  - َأَحِسبَ ) *
رَُكوا  َأَحِسبَ )  (( .٦)َأن يَ ُقوُلوا آَمن ا َوُهْم اَل يُ ْفتَ ُنوَن الن اُس َأن يُ ت ْ
 (( .٤)ال ِذيَن يَ ْعَمُلوَن الس يَِّئاِت َأن َيْسِبُقونَا َساء َما َيْحُكُموَن  َأْم َحِسبَ )
 

 ( :َولَيَ ْعَلَمن   -فَ َليَ ْعَلَمن  ) *
 (( .١) ل ِذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمن  اْلَكاِذبِينَ فَ َليَ ْعَلَمن  الل ُه اَوَلَقْد فَ تَ ن ا ال ِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم )
 (( .١١) اْلُمَناِفِقينَ َولَيَ ْعَلَمن   آَمُنواالل ُه ال ِذيَن  َولَيَ ْعَلَمن  )
 

  ( :َوَلَقدْ ) *
 (( ١)اْلَكاِذبِيَن  فَ تَ ن ا ال ِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمن  الل ُه ال ِذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمن   َوَلَقدْ )
 (( .١٤)ُموَن َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قَ ْوِمِه فَ َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإال  َخْمِسيَن َعاًما فََأَخَذُهُم الط وفَاُن َوُهْم ظَالِ  َوَلَقدْ )
َها آيًَة بَ ي َِّنًة لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلوَن  َوَلَقد)  (( .١٧)ت  رَْكَنا ِمن ْ

 

 ( :الس ِميُع اْلَعِليمُ  َوُهوَ ) *
 (( .٧) َوُهَو الس ِميُع اْلَعِليمُ َمن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاء الل ِه فَِإن  َأَجَل الل ِه آَلٍت )
 (( .٦٠) َوُهَو الس ِميُع اْلَعِليمُ وََكأَيِّن ِمن َداب ٍة اَل َتْحِمُل رِْزقَ َها الل ُه يَ ْرزُقُ َها َوِإي اُكْم )
 

 ( :ينَ اْلَعاَلمِ ) *
 (( .٦) اْلَعاَلِمينَ َوَمن َجاَهَد فَِإن َما ُيَجاِهُد لِنَ ْفِسِه ِإن  الل َه َلَغِنيٌّ َعِن )
َنَة الن اِس َكَعَذاِب الل ِه َولَِئن ) لَيَ ُقوُلن  ِإن ا ُكن ا َمَعُكْم  اء َنْصٌر مِّن ر بِّكَ جَ َوِمَن الن اِس َمن يَ ُقوُل آَمن ا بِالل ِه فَِإَذا ُأوِذَي ِفي الل ِه َجَعَل ِفت ْ

 (( .١٠) اْلَعاَلِمينَ َأَولَْيَس الل ُه بَِأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر 
  (( .٦٨) اْلَعاَلِمينَ َوُلوهًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه ِإن ُكْم لََتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مَِّن )
 

 ( :ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاتِ وَ  - َوال ِذيَن ) *
ُهْم َسيَِّئاتِِهْم َولََنْجزِيَ ن  ُهْم َأْحَسَن ال ِذي َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  َوال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاتِ )  (( .٧)لَُنَكفَِّرن  َعن ْ
 (( .٩)ْم ِفي الص اِلِحيَن لَُنْدِخَلن  هُ  َوال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاتِ )
ئَ ن  ُهم مَِّن اْلَجن ِة ُغَرفًا َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر ا َوال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاتِ )   (( .٧٨)ْلَعاِمِليَن لَُنبَ وِّ
 (( .٦٩)بُ َلَنا َوِإن  الل َه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن  ُهْم سُ  َوال ِذينَ )
  (( .٦١)َكَفُروا بِآيَاِت الل ِه َوِلَقائِِه ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمن ر ْحَمِتي َوُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم   َوال ِذينَ )
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 ...( : َلَرْحَمةً  – آَليَاتٍ  – يَةً آًل ِإن  ِفي َذِلَك ) *
 (( .١٧)لِّْلَعاَلِميَن  آيَةً َناُه َوَأْصَحاَب الس ِفيَنِة َوَجَعْلَناَها فَأَنَجي ْ )
  (( .٦٤) يُ ْؤِمُنونَ  َقْومٍ لِّ  آَليَاتٍ  ِإن  ِفي َذِلكَ َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإال  َأن قَاُلوا اقْ تُ ُلوُه َأْو َحرُِّقوُه فَأَنَجاُه الل ُه ِمَن الن اِر )
َها َوَلَقد ت  رَ )  (( .١٧)يَ ْعِقُلوَن  لَِّقْومٍ بَ ي َِّنًة  آيَةً ْكَنا ِمن ْ
 (( .٤٤)لِّْلُمْؤِمِنيَن  يَةً آَل  ِإن  ِفي َذِلكَ َخَلَق الل ُه الس َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ )
َلى َعَلْيِهْم )   (( .٧١) ونَ يُ ْؤِمنُ  ِلَقْومٍ َلَرْحَمًة َوِذْكَرى  كَ ِإن  ِفي َذلِ َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَن ا أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُ ت ْ
 

 ( :ِإْذ قَاَل لَِقْوِمهِ ) *
ٌر ل ُكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن  ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمهِ َوِإبْ َراِهيَم )  (( .١٦)اْعُبُدوا الل َه َوات  ُقوُه َذِلُكْم َخي ْ
 (( .٦٨)وَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مَِّن اْلَعاَلِميَن ِإن ُكْم لََتْأتُ  ِإْذ قَاَل لَِقْوِمهِ َوُلوهًا )
 

 ( :اْعُبُدوا الل هَ ) *
ٌر ل ُكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن  اْعُبُدوا الل هَ َوِإبْ َراِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه )  (( .١٦)َوات  ُقوُه َذِلُكْم َخي ْ
 (( .١٦)َواْرُجوا اْليَ ْوَم اآْلِخَر َواَل تَ ْعثَ ْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن  اْعُبُدوا الل هَ َعْيًبا فَ َقاَل يَا قَ ْوِم َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم شُ )
 

 ( :ِمن ُدوِن الل ِه َأْوثَانًا) *
ْزقًا فَابْ تَ ُغوا ِعنَد الل ِه الرِّْزَق َواْعُبُدوُه وَن ِمن ُدوِن الل ِه اَل يَْمِلُكوَن َلُكْم رِ َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا ِإن  ال ِذيَن تَ ْعُبدُ  ِمن ُدوِن الل ِه َأْوثَانًاِإن َما تَ ْعُبُدوَن )

 (( .١٧)َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن 
نْ َيا مِّن ُدوِن الل ِه َأْوثَانًاَوقَاَل ِإن َما ات َخْذُتم ) ْعُضُكم بِبَ ْعٍض َويَ ْلَعُن بَ ْعُضُكم بَ ْعًضا ثُم  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر ب َ  م َود َة بَ ْيِنُكْم ِفي اْلَحَياِة الد 

 (( .٦٧)َوَمْأَواُكُم الن اُر َوَما َلُكم مِّن ن اِصرِيَن 

 
 ( :تُ ْرَجُعونَ ) *
ُكْم ِرْزقًا فَابْ تَ ُغوا ِعنَد الل ِه الرِّْزَق َواْعُبُدوُه اَل يَْمِلُكوَن لَ  ُبُدوَن ِمن ُدوِن الل هِ تَ عْ َأْوثَانًا َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا ِإن  ال ِذيَن  تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل هِ ِإن َما )

 (( .١٧) تُ ْرَجُعونَ َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه 
َنا )  (( .٧٧) تُ ْرَجُعونَ ُكل  نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ثُم  ِإلَي ْ
 

 ( :َأَوَلْم يَ َرْوا) *
 (( .١٩)َكْيَف يُ ْبِدُئ الل ُه اْلَخْلَق ثُم  يُِعيُدُه ِإن  َذِلَك َعَلى الل ِه َيِسيٌر   يَ َرْواَأَوَلْم )
 ( .(٦٧)ُروَن فُ أَن ا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخط ُف الن اُس ِمْن َحْوِلِهْم َأفَِباْلَباِهِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة الل ِه َيكْ  َأَوَلْم يَ َرْوا)
 



  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

97 

 

 ( :ُقلْ ) *
 (( .٦٠) َشْيٍء َقِديٌر ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُم  الل ُه يُنِشُئ الن ْشَأَة اآْلِخَرَة ِإن  الل َه َعَلى ُكلِّ  ُقلْ )
َنُكْم َشِهيًدا يَ ْعَلُم َما ِفي الس َماَواِت   ُقلْ )  (( .٧٦)ا بِالل ِه ُأْولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن َواأْلَْرِض َوال ِذيَن آَمُنوا بِاْلَباِهِل وََكَفُرو َكَفى بِالل ِه بَ ْيِني َوبَ ي ْ
 
 

 ( :َيْستَ ْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذابِ ) *
  (( .٧١)َن ُهْم اَل َيْشُعُرو َوَلْواَل َأَجٌل م َسمًّى َلَجاءُهُم اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَ ن  ُهم بَ ْغَتًة وَ ْستَ ْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َويَ )
 (( .٧٤)َوِإن  َجَهن َم َلُمِحيطٌَة بِاْلَكاِفرِيَن  َيْستَ ْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذابِ )
 

 ( :ِإال  َأن قَاُلوا َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمهِ ) *
 (( .٦٤)ِمُنوَن الل ُه ِمَن الن اِر ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يُ ؤْ  اقْ تُ ُلوُه َأْو َحرُِّقوُه فَأَنَجاهُ  ِإال  َأن قَاُلوا َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمهِ )
ن ُكنَت ِمَن اْئِتَنا بَِعَذاِب الل ِه إِ  ن قَاُلواَفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإال  أَ أَئِن ُكْم لََتْأُتوَن الرَِّجاَل َوتَ ْقطَُعوَن الس ِبيَل َوتَْأُتوَن ِفي نَاِديُكُم اْلُمنَكَر )

 (( .٦٩)الص اِدِقيَن 
 

 ( :اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ ) *
 (( .٦٦) اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ َفآَمَن َلُه ُلوٌط َوقَاَل ِإنِّي ُمَهاِجٌر إَِلى رَبِّي ِإن ُه ُهَو )
 (( .٤٦) اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ ِإن  الل َه يَ ْعَلُم َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِمن َشْيٍء َوُهَو )

 ( :اْلِكَتاب) *
َنا َلُه ِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب َوَجَعْلَنا ِفي ُذرِّي ِتِه الن بُ و َة وَ ) نْ َيا َوِإن   اْلِكَتابَ َوَوَهب ْ َناُه َأْجَرُه ِفي الد   (( .٦٧)ُه ِفي اآْلِخَرِة َلِمَن الص اِلِحيَن َوآتَ ي ْ
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر الل ِه َأْكبَ ُر َوالل ُه ي َ َوأَ  اْلِكَتابِ اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن ) ْعَلُم َما َتْصنَ ُعوَن ِقِم الص اَلَة ِإن  الص اَلَة تَ ن ْ
(٤٧. )) 
ُهْم َوُقوُلوا آ اْلِكَتابِ َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل ) َنا َوأُنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َمن ا بِال ِذي أُنِزَل إِ ِإال  بِال ِتي ِهَي َأْحَسُن ِإال  ال ِذيَن ظََلُموا ِمن ْ لَي ْ

  (( .٤٦)َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 
َناُهُم  اْلِكَتابَ وََكَذِلَك أَنَزْلَنا ِإلَْيَك )  (( .٤٧)ا َيْجَحُد بِآيَاتَِنا ِإال  اْلَكاِفُروَن مَ يُ ْؤِمُنوَن بِِه َوِمْن َهُؤاَلء َمن يُ ْؤِمُن بِِه وَ  اْلِكَتابَ فَال ِذيَن آتَ ي ْ
َلى َعَلْيِهْم ِإن  ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن  اْلِكَتابَ َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَن ا أَنَزْلَنا َعَلْيَك )  (( .٧١)يُ ت ْ
  

 ( :لََتْأُتونَ ) *
 (( .٦٨)اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مَِّن اْلَعاَلِميَن  لََتْأُتونَ ُكْم َوُلوهًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه ِإن  )
الل ِه ِإن ُكنَت ِمَن ا اْئِتَنا بَِعَذاِب ِفي نَاِديُكُم اْلُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإال  َأن قَاُلو  َوتَْأُتونَ الرَِّجاَل َوتَ ْقطَُعوَن الس ِبيَل  لََتْأُتونَ أَئِن ُكْم )

 (( .٦٩)الص اِدِقيَن 
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 ( :َوَلم ا َجاءتْ ) *
 (( .١١)ُرُسُلَنا ِإبْ َراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا ِإن ا ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة ِإن  َأْهَلَها َكانُوا ظَاِلِميَن  َوَلم ا َجاءتْ )
ْت ِمَن اْلَغابِرِيَن َء ِبِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا َوقَاُلوا اَل َتَخْف َواَل َتْحَزْن ِإن ا ُمَنج وَك َوَأْهَلَك ِإال  اْمَرأََتَك َكانَ ُرُسُلَنا ُلوهًا ِسي َجاءتْ َأن  َوَلم ا)
(١١. )) 

 

 ( :َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ ) *
 (( .١١)ِإن  َأْهَلَها َكانُوا ظَاِلِميَن  َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ ِلُكو َوَلم ا َجاءْت ُرُسُلَنا ِإبْ َراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا ِإن ا ُمهْ )
 (( .١٤)رِْجًزا مَِّن الس َماء ِبَما َكانُوا يَ ْفُسُقوَن  َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَةِ ِإن ا ُمنزُِلوَن َعَلى )

 

 ( :َكاَنْت ِمَن اْلَغابِرِينَ ) *
يَ ن ُه َوَأْهَلُه ِإال  اْمَرأَتَُه  قَاَل ِإن  ِفيَها ُلوهًا قَاُلوا نَ )  (( .١٦) َكاَنْت ِمَن اْلَغابِرِينَ ْحُن َأْعَلُم ِبَمن ِفيَها لَنُ َنجِّ
 اْلَغابِرِينَ  َكاَنْت ِمنَ ْمَرأََتَك  َلَك ِإال  ا َوَأهْ َوَلم ا َأن َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوهًا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا َوقَاُلوا اَل َتَخْف َواَل َتْحَزْن ِإن ا ُمَنج وكَ )
(١١. )) 
 

 ( :َوَما َيْجَحُد بِآيَاتَِنا ِإال  ) *
َناُهُم اْلِكَتاَب يُ ْؤِمُنوَن بِِه َوِمْن َهُؤاَلء َمن يُ ْؤِمُن بِ )  (( .٤٧)اِفُروَن اْلكَ  َما َيْجَحُد بِآيَاتَِنا ِإال  وَ ِه وََكَذِلَك أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب فَال ِذيَن آتَ ي ْ
 (( .٤٩)الظ اِلُموَن  َوَما َيْجَحُد بِآيَاتَِنا ِإال  َبْل ُهَو آيَاٌت بَ ي َِّناٌت ِفي ُصُدوِر ال ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم )
 

 ( :َولَِئن َسأَْلتَ ُهم م نْ ) *
  (( .٦١) فَأَن ى يُ ْؤَفُكونَ  لَيَ ُقوُلن  الل هُ اْلَقَمَر َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخ َر الش ْمَس وَ  َولَِئن َسأَْلتَ ُهم م نْ )
 (( .٦١)ُد لِل ِه بَْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن ُقِل اْلَحمْ  لَيَ ُقوُلن  الل هُ ن  ز َل ِمَن الس َماء َماء فََأْحَيا بِِه اأْلَْرَض ِمن بَ ْعِد َمْوتَِها  َولَِئن َسأَْلتَ ُهم م ن)
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 مع القرآن متشابهات سورة العنكبوت

 

 سور } السجدة , لقمان , الروم , العنكبوت , آل عمران , البقرة (  6" الم " ) بداية  – 1

 

 " َولََيْعلََمَن هللا " { (  11, }  3" َفلََيْعلََمنَّ هللاُ " ) العنكبوت  – 2

 

َئاِت " – 3 يِّ  (  0) العنكبوت  " أْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُوَن السَّ

َئاِت " ) الجاثية  يِّ  (  21" أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُجوا السَّ

 

 

  23/( 5" ) العنكبوت  هللاِ " َمن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء -0

 ١٠٧/(  114" ) الكهف َربِِّه " َفَمن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء 

 

 (  23" ) العنكبوت  َولَِقائِهِ  هللاِ َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآَياِت  "-5

ِهْم " أولَئَِك الَِّذيَن َكَفُروا بِآَياِت   (  145َولَِقائِِه " ) الكهف َربِّ

 

 (  05" اْتلُ َما أوِحَى إلَْيَك ِمَن اْلِكَتاب " ) العنكبوت -6

َك " َواْتلُ َما أوِحَى إلَْيَك ِمَن ِكَتاِب   (  24" ) الكهف َربِّ

 

ْيَنا اْلنَسا – 4  ( حسنا 8العنكبوت  إحسانا, , 15, األحقاف  10لقمان حملته َن بَِوالَِدْيِه " )" َوَوصَّ

 

ا بِاهللِ " ) العنكبوت  -8 اِس َمن َيقُولُ َءاَمنَّ  (  8, البقرة  14" َوِمَن النَّ

 

" َقالَ "  43ريم , م 04, *} يس  12, العنكبوت  11" َوَقالَ الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن َءاَمُنوا " ) األحقاف  – 7

 )*} 

 مهم جدا-14

 " لََقْد " { (  57, } األعراف  25, هود  23, المؤمنون  10" َولََقْد أْرَسْلَنا ُنوًحا إلَى َقْوِمِه " ) العنكبوت 

 

 (  01, التوبة  16, العنكبوت 11, الصف  7" َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُمون " ) الجمعة -11

 

الَُغ اْلُمبِين " ) العنكبوت  -ممه -12 َۚ ُسوِل إالَّ اْلَب " َما َعلَى  77, } المائدة  50, النور  18" َوَما َعلَى الرَّ

ُسوِل إالَّ اْلَبالَغ " { (   الرَّ
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 مهم جدا -١١

 ( 24" قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدأَ اْلَخْلق " ) العنكبوت 

 (  02ْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمن َقْبل " ) الروم " قُلْ ِسيُروا فِى األ

 (  67" قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْجِرِمين " ) النمل 

بِين " ) األنع  (  11ام " قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض ُثمَّ انُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ

بِين " ) آل عمران   (  36, النحل  134" َفِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ

 

َماِء َوَما لَُكم ِمن ُدوِن هللاِ ِمن َولِى  َوال َنِصير  -10   (22العنكبوت ")" َوَما أنُتم بُِمْعِجِزيَن فِى األْرِض َوال فِى السَّ

 (  31ُتم بُِمْعِجِزيَن فِى األْرِض َوَما لَُكم ِمن ُدوِن هللاِ ِمن َولِى  َوال َنِصير " ) الشورى " َوَما أن

 

 " َوَما َكاَن " { (  82, } األعراف  56, النمل  27,  20" َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه " ) العنكبوت  -15

 

 (  52, الزمر  86, النمل  34, الروم  20العنكبوت  " ) إنَّ فِى َذلَِك آلَياٍت لَِقْوٍم ُيؤِمُنون"  -16

 

اُر َوَما لَُكم ِمن َناِصِرين " ) الجاثية  -14  (  25, العنكبوت  30" َوَمأَْواُكُم النَّ

 -مهم جدا -١٨

قُوَب " ) العنكبوت   ْۚ ا لَُه إْسَحَق " َوَهْبنَ  07, } مريم  80, األنعام  42, األنبياء  24" َوَوَهْبَنا لَُه إْسَحَق َوَيْع

 َوَيْعقُوب " { ( 

 

 (  50, النمل  84, األعراف  28" َولُوًطا إْذ َقالَ لَِقْوِمِه " ) العنكبوت  -17

 

َجال " ) العنكبوت  -24 ُكْم لََتأُتوَن الرِّ َجالَ " { (  81, } األعراف  55, النمل  27" أئِنَّ ُكْم لََتأُتوَن الرِّ  " إنَّ

 

 (  37,  26, المؤمنون  34ْرنِى " ) العنكبوت " َقالَ َربِّ انصُ  -21

 

ا َجاَءْت ُرُسلَُنا إْبَراِهيَم بِاْلُبْشَرى َقالُوا " ) العنكبوت  -22  " َولََقْد َجاَءْت " { (  67, } هود  31" َولَمَّ

 

ا ِسىَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا " ) العنكب -23 ًۚ ا أن َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوًط ا َجاَءْت  44, } هود  33وت " َولَمَّ " َولَمَّ

 ُرُسلَُنا " ( { 

 

َماِء بَِما َكاُنوا ُيْفُسقُون " ) العنكبوت  -20 " بَِما َكاُنوا  162, } األعراف  57, البقرة  30" ِرْجًزا ِمَن السَّ

 َيْظلُِمون " { ( 

 

 (  35" َولََقْد َتَرْكَنا ِمْنَها آَية " ) العنكبوت  -25

 (  15َتَرْكَنَها آَية " ) القمر " َولََقْد 
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 -مهم جدا

 (  85, األعراف  80, هود  36" ) العنكبوت  َوإلَى َمْدَيَن أَخاُهْم ُشَعْيًبا"  

 

ْجَفُة َفأْصَبُحوا فِى َداِرِهْم َجاثِِمين " ) العنكبوت  -24  (  71,  48, األعراف  34" َفأَخَذْتُهُم الرَّ

 

 (  38, الفرقان  38العنكبوت  " َوَعاًدا َوَثُموَد " ) -28

 

بِيل " ) العنكبوت  -27 ُهْم َعِن السَّ ْيَطاُن أْعَمالَُهْم َفَصدَّ َن لَُهُم الشَّ َن  63, } النحل  20, النمل  38" َوَزيَّ " َفَزيَّ

ُهم " { (  ْيَطاُن أْعَمالَُهْم َفُهَو َولِيُّ  لَُهُم الشَّ

 مهم جدا-34

َما  44, التوبة  7, } الروم  04َمُهْم َولَِكن َكاُنوا أنفَُسُهْم َيْظلُِمون " ) العنكبوت " َوَما َكاَن هللاُ لَِيْظلِ  - َۚ , " َف

 َكاَن " { ( 

 (  33" َوَما َظلََمُهُم هللاُ َولَِكن َكاُنوا أنفَُسُهْم َيْظلُِمون " ) النحل 

 ( 118حل " َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكن َكاُنوا أنفَُسُهْم َيْظلُِمون " ) الن

 (  114" َوَما َظلََمُهُم هللاُ َولَِكْن أنفَُسُهْم َيْظلُِمون " ) آل عمران 

 (  164, األعراف  54" َوَما َظلَُموَنا َولَِكن َكاُنوا أنفَُسُهْم َيْظلُِمون " ) البقرة 

 

 (  03, العنكبوت  21" َوتِْلَك األَْمَثالُ َنْضِرُبَها لِلنَّاس" ) الحشر  -31

 

َماَواِت َواألْرَض بِاْلَحقِّ " ) العنكبوت  -32  " َوَخلََق " { (  22, } الجاثية  00" َخلََق هللاُ السَّ

 

 (  154, البقرة  06" إالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم " ) العنكبوت  -303

 

الُِمون " { (  07" الَكافُِرون " { , }  04" َوَما َيْجَحُد بِآَياتَِنا إالَّ " ) العنكبوت }  -30  " الظَّ

 

 

َما اآلَياُت ِعنَد هللاِ " ) العنكبوت  -35  (  147, األنعام  54" قُلْ إنَّ

َما أَنا َنِذيٌر ُمبِين " ) العنكبوت  َما اآلَياُت ِعنَد هللاِ َوإنَّ  (  54" قُلْ إنَّ

َما أَنا َنَذيٌر ُمبِين " ) الم َما اْلِعْلُم ِعنَد هللاِ َوإنَّ  (  26لك " قُلْ إنَّ

 

 (  52" قُلْ َكَفى بِاهللِ َبْينِى َوَبْيَنُكْم َشِهيًدا " ) العنكبوت  -36

 (  03, الرعد  76" قُلْ َكَفى بِاهللِ َشِهيًدا َبْينِى َوَبْيَنُكْم " ) اْلسراء 

 

 (  04 " َيْسَتْعِجلُوَنَك " { , الحج 50, }  53" َوَيْسَتْعِجلُوَنَك بِاْلَعَذاب " ) العنكبوت  -34



  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

112 

 

 مهم جدا-38

 (  185, آل عمران  35, األنبياء  54" ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت " ) العنكبوت  -

 

 " َونِْعَم " { (  136" َفنِْعَم " { , آل عمران  40, } الزمر  58" نِْعَم أْجُر اْلَعاِملِين " ) العنكبوت  -37

 

 مهم04

 (  61, العنكبوت  25, لقمان  7, الزخرف  38َماَواِت َواألْرَض " ) الزمر " َولَئِن َسأْلَتُهم َمْن َخلََق السَّ 

 

ْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر لَه " ) سبأ  -01  (  62, العنكبوت  37" َيْبُسُط الرِّ

ْزَق لَِمن َيَشآُء َوَيْقِدُر " ) الزمر , سبأ  34, اْلسراء  34روم , ال 26, الرعد  12, الشورى  52" َيْبُسُط الرِّ

36  ) 

ْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر " ) القصص   (  82" َيْبُسُط الرِّ

 

ْنَيا إالَّ لَْهٌو َولَِعب " ) العنكبوت  -02  (  60" َوَما َهِذِه اْلَحَيوةُ الدُّ

ْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو " ) محمد  ماَ اْلَحَيوةُ الدُّ  (  36" إنَّ

ْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو " ) الحديد "  َما اْلَحَيوةُ الدُّ  (  24اْعلَُموا أنَّ

ْنَيا إالَّ لَِعٌب َولَْهٌو " ) األنعام   (  32" َوماَ اْلَحَيوةُ الدُّ

 

يَن " لقمان  -03  (  22, يونس  65, العنكبوت  32" َدَعُوا هللاَ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ

 

ُعوا َفَسْوَف َيْعلَُمون " )العنكبوت " لَِيْكفُروا بَِما ءِ  -060 "  55, النحل  30, } الروم  66اَتْيَناُهْم َولَِيَتَمتَّ

ُعوا َفَسْوَف َتْعلَُمون " { ( َتَمتَّ َۚ  َف

 

فُُرون " { " َوبِنِْعَمِت هللاِ ُهْم َيكْ  42, } النحل  64" أَفبِاْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمِة هللاِ َيْكفُُرون " ) العنكبوت  -05

 ) 

 مهم جدا -٤٦

ِن اْفَتَرى َعلَى هللاِ َكِذًبا"  - "  4, } الصف  73,  21, األنعام  18, هود  68" ) العنكبوت  َوَمْن أْظلَُم ِممَّ

 اْلَكِذب " { ( 

ِن اْفَتَرى َعلَى هللاِ َكِذًبا " ) األنعام     (  15, الكهف  14, يونس  34, األعراف  100" َفَمْن أْظلَُم ِممَّ

 

َم َمْثوًى لِْلَكافِِرين " ) العنكبوت - -٤٧ ِرين " { ( 64, }  32, الزمر  68" ألَْيَس فِى َجَهنَّ  " لِْلُمَتَكبِّ
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 مهم جدا

 

ُئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُون " ) العنكبوت  -54  ( 8" إلَىَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّ

ُئُكم  ( 15بَِما ُكنُتْم َتْعَملُون " ) لقمان  " ُثمَّ إلَىَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّ

ُكم َمْرجِ  ُئُكم بَِما كُ ـِ " ُثمَّ إلَى َربِّ  ( 4نُتْم َتْعَملُون " ) الزمر ُعُكْم َفُيَنبِّ

ُئُكم بَِما ُكنُتْم فِيِه َتْخَتلِفُون" ) األنعام  ُكم َمْرِجُعُكْم َفُيَنبِّ  (  160"ُثمَّ إلَى َربِّ

ُئُكم بَِما ُكنُتم َتْعَملُون " ) األنعام " ُثمَّ إلَْيِه َمْرِجعُ   (  64ُكْم ُثمَّ ُيَنبِّ

ُئُهم بَِما َكاُنوا َيْعَملُون " ) األنعام  ِهم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ  ( 148" ُثمَّ إلَى َربِّ

ُئُكم بَِما ُكنُتْم فِيِه َتْخَتلِفُون" )المائدة   (  08"إلَى هللاِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ

ُئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُون " ) المائدة   (  145" إلَى هللاِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ

 (  23" ُثمَّ إلَْيَنا َمْرِجُعُكْم َفُنَنبُِئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُون " ) يونس 

 (  55فُون " ) آل عمران " ُثمَّ إلَىَّ َمْرِجُعُكْم َفأْحُكُم َبْيَنُكْم فِيَما ُكنُتْم فِيِه َتْخَتلِ 

 

 ( 44, الحجر  00" إِنَّ فِى َذلَِك آلَيًة لِْلُمْؤِمنِين " ) العنكبوت  -51
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 متشابهات في سورة الروم
 ( :َوُهَو اْلَعزِيزُ ) *
 (( .1)الر ِحيُم  َوُهَو اْلَعزِيزُ بَِنْصِر الل ِه يَنُصُر َمن َيَشاء )
 (( .27)اْلَحِكيُم  ُهَو اْلَعزِيزُ وَ َدأُ اْلَخْلَق ثُم  يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو ال ِذي يَ بْ )
 

 ( :َوْعَد الل هِ ) *
 (( .2)ُموَن اَل ُيْخِلُف الل ُه َوْعَدُه َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل يَ ْعلَ  َوْعَد الل هِ )
 (( .20)َحقٌّ َواَل َيْسَتِخف ن َك ال ِذيَن اَل يُوِقُنوَن  َوْعَد الل هِ فَاْصِبْر ِإن  )
 

 ( :َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل يَ ْعَلُمونَ ) *
 (( .2) َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل يَ ْعَلُمونَ َوْعَد الل ِه اَل ُيْخِلُف الل ُه َوْعَدُه )
َها اَل تَ ْبِديَل ِلَخْلِق الل ِه َذِلكَ ) يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الل ِه ال ِتي َفطََر الن اَس َعَلي ْ يُن اْلَقيُِّم ا فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ  يَ ْعَلُمونَ  َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل لدِّ
(30. )) 
 

 ( :َأَوَلمْ ) *
نَ ُهَما ِإال  بِاْلَحقِّ َوَأَجٍل م َسمًّى يَ تَ َفك ُروا ِفي أَنُفِسِهْم مَ  َأَوَلمْ )  (( .8) ...ا َخَلَق الل ُه الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
ُهْم قُ و ًة  َأَوَلمْ )  (( .1) ...َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال ِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َكانُوا َأَشد  ِمن ْ
 (( .37)يَ َرْوا َأن  الل َه يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء َويَ ْقِدُر ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن  َأَوَلمْ )
 

 ( :َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال ِذينَ ) *
ُهْم قُ و ًة َوأَثَاُروا اأْلَ   قَ ْبِلِهمْ  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال ِذيَن ِمنفَ َينظُُروا   ِفي اأْلَْرضِ َأَوَلْم َيِسيُروا )  (( .1) ...ْرَض َكانُوا َأَشد  ِمن ْ
 (( .42)قَ ْبُل َكاَن َأْكثَ ُرُهم م ْشرِِكيَن  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال ِذيَن ِمنفَانظُُروا   ِفي اأْلَْرضِ ُقْل ِسيُروا )
 

 ( :يَ ْبَدأُ اْلَخْلَق ثُم  يُِعيُدهُ ) *
 (( .11)ثُم  ِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن  َق ثُم  يُِعيُدهُ يَ ْبَدأُ اْلَخلْ الل ُه )
 (( .27)َحِكيُم َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز الْ  يَ ْبَدأُ اْلَخْلَق ثُم  يُِعيُدهُ َوُهَو ال ِذي )
 

 ( :َويَ ْوَم تَ ُقوُم الس اَعةُ ) *
 (( .12)يُ ْبِلُس اْلُمْجرُِموَن  َويَ ْوَم تَ ُقوُم الس اَعةُ )
 (( .14)يَ ْوَمِئٍذ يَ تَ َفر ُقوَن  َويَ ْوَم تَ ُقوُم الس اَعةُ )
َر َساَعٍة َكَذِلَك َكانُوا يُ ْؤَفُكوَن  َويَ ْوَم تَ ُقوُم الس اَعةُ )  (( .11)يُ ْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثوا َغي ْ
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 ( :ي اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتَِهاُيْحيِ ) *
 (( .11)وََكَذِلَك ُتْخَرُجوَن ُيْحِيي اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتَِها ُيْخِرُج اْلَحي  ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ وَ )
 (( .24) ...ن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت إِ ُيْحِيي بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتَِها ء ف َ َوِمْن آيَاتِِه يُرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَهَمًعا َويُ نَ زُِّل ِمَن الس َماء َما)
 (( .10)ٍء َقِديٌر ِإن  َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيْ  ُيْحِيي اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتَِهافَانظُْر ِإَلى آثَاِر رَْحَمِت الل ِه َكْيَف )

 
 ( :هِ َوِمْن آيَاتِ ) *
 (( .20)َخَلَقُكم مِّن تُ َراٍب ثُم  ِإَذا أَنُتم َبَشٌر تَنَتِشُروَن  َأنْ  َوِمْن آيَاتِهِ )
َنُكم م َود ًة َورَْحَمًة  َأْن َخَلقَ  َوِمْن آيَاتِهِ ) َها َوَجَعَل بَ ي ْ  (( .21) ...َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ
 (( .22)َخْلُق الس َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت لِّْلَعاِلِميَن  َوِمْن آيَاتِهِ )
 (( .23) نَ َمَناُمُكم بِالل ْيِل َوالن  َهاِر َوابِْتَغاؤُُكم مِّن َفْضِلِه ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم َيْسَمُعو  َوِمْن آيَاتِهِ )
 (( .24) ...يُرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَهَمًعا َويُ نَ زُِّل ِمَن الس َماء َماء فَ ُيْحِيي بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتَِها  َوِمْن آيَاتِهِ )
 (( .21)ْرِض ِإَذا أَنُتْم َتْخُرُجوَن تَ ُقوَم الس َماء َواأْلَْرُض بَِأْمرِِه ثُم  ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة مَِّن اأْلَ  َأن َوِمْن آيَاتِهِ )
 (( .42) ... يُ ْرِسَل الرِّيَاَح ُمَبشَِّراٍت َولُِيِذيَقُكم مِّن ر ْحَمِتِه َولَِتْجِرَي اْلُفْلُك بَِأْمرِِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمن َفْضِلهِ  َأن َوِمْن آيَاتِهِ )

 
 ( :ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاتٍ ) *
َنُكم م َود ًة َورَْحَمًة َوِمْن آيَاتِِه َأْن خَ ) َها َوَجَعَل بَ ي ْ  (( .21)لَِّقْوٍم يَ تَ َفك ُروَن  ي َذِلَك آَليَاتٍ ِإن  فِ َلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ
 (( .22)َن لِّْلَعاِلِمي ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاتٍ  َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق الس َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكمْ )
 (( .23)لَِّقْوٍم َيْسَمُعوَن  ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاتٍ َوِمْن آيَاتِِه َمَناُمُكم بِالل ْيِل َوالن  َهاِر َوابِْتَغاؤُُكم مِّن َفْضِلِه )
 (( .24)لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلوَن  ن  ِفي َذِلَك آَليَاتٍ إِ ِمَن الس َماء َماء فَ ُيْحِيي بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتَِها  َوِمْن آيَاتِِه يُرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَهَمًعا َويُ نَ زِّلُ )
 (( .37)لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن  ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاتٍ َأَوَلْم يَ َرْوا َأن  الل َه يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء َويَ ْقِدُر )

 
ينِ فَ ) *  ( :َأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم  فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ ) َها اَل تَ ْبِديَل ِلَخْلِق الل ِه َذِلَك الدِّ  (( .30.. ).َحِنيًفا ِفْطَرَة الل ِه ال ِتي َفطََر الن اَس َعَلي ْ
 (( .43)ٌم ال  َمَرد  َلُه ِمَن الل ِه يَ ْوَمِئٍذ َيص د ُعوَن اْلَقيِِّم ِمن قَ ْبِل َأن يَْأِتَي يَ وْ  فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ )

 
 ( :ُمِنيِبيَن ِإلَْيهِ ) *
 (( .31)َوات  ُقوُه َوَأِقيُموا الص اَلَة َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن  ُمِنيِبيَن ِإلَْيهِ )
ُهم بَِربِِّهْم ُيْشرُِكونَ  لَْيهِ م ِنيِبيَن إِ َوِإَذا َمس  الن اَس ُضرٌّ َدَعْوا رَب  ُهم )  (( .33) ثُم  ِإَذا َأَذاقَ ُهم مِّْنُه رَْحَمًة ِإَذا َفرِيٌق مِّن ْ
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 ( :َوِإَذا َأَذقْ َنا الن اسَ  - َوِإَذا َمس  الن اسَ ) *
ُهم بَِربِِّهْم ُيشْ ُضرٌّ َدَعْوا رَب  ُهم م ِنيِبيَن ِإلَْيِه ثُم  ِإَذا َأَذاقَ ُهم مِّ  الن اسَ َمس   َوِإَذا)  (( .33)رُِكوَن ْنُه رَْحَمًة ِإَذا َفرِيٌق مِّن ْ
ُهْم َسيَِّئٌة ِبَما َقد َمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يَ ْقَنُطوَن  الن اسَ َأَذقْ َنا  َوِإَذا)  (( .32)رَْحَمًة َفرُِحوا بَِها َوِإن ُتِصب ْ

 
 ( :ُيْشرُِكونَ ) *
ُهم بَِربِِّهْم َوِإَذا َمس  الن اَس ُضرٌّ )  (( .33) ْشرُِكونَ يُ َدَعْوا رَب  ُهم م ِنيِبيَن ِإلَْيِه ثُم  ِإَذا َأَذاقَ ُهم مِّْنُه رَْحَمًة ِإَذا َفرِيٌق مِّن ْ
 (( .31) ُيْشرُِكونَ َأْم أَنَزْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلطَانًا فَ ُهَو يَ َتَكل ُم ِبَما َكانُوا بِِه )
 ُيْشرُِكونَ تَ َعاَلى َعم ا وَ ثُم  َرَزَقُكْم ثُم  يُِميُتُكْم ثُم  ُيْحِييُكْم َهْل ِمن ُشرََكاِئُكم م ن يَ ْفَعُل ِمن َذِلُكم مِّن َشْيٍء ُسْبَحانَُه  الل ُه ال ِذي َخَلَقُكمْ )
(40. )) 

 
 ( :الل ُه ال ِذي) *
َحانَُه َوتَ َعاَلى َعم ا ُيْشرُِكوَن ُيْحِييُكْم َهْل ِمن ُشرََكاِئُكم م ن يَ ْفَعُل ِمن َذِلُكم مِّن َشْيٍء ُسبْ  ثُم  َرَزَقُكْم ثُم  يُِميُتُكْم ثُم   َخَلَقُكمْ  الل ُه ال ِذي)
(40. )) 
 َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِه فَِإَذا َأَصاَب بِِه َمن قَ يُ ْرِسُل الرِّيَاَح فَ ُتِثيُر َسَحابًا فَ َيْبُسطُُه ِفي الس َماء َكْيَف َيَشاء َوَيْجَعُلُه ِكَسًفا فَ تَ َرى اْلَودْ  الل ُه ال ِذي)

 (( .48)َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن 
َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر  ءمِّن َضْعٍف ثُم  َجَعَل ِمن بَ ْعِد َضْعٍف قُ و ًة ثُم  َجَعَل ِمن بَ ْعِد قُ و ٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة َيْخُلُق َما َيَشا َخَلَقُكم الل ُه ال ِذي)
(14. )) 

 
 ( :يُ ْرِسَل الرِّيَاحَ ) *
 (( .42)َعل ُكْم َتْشُكُروَن ُمَبشَِّراٍت َولُِيِذيَقُكم مِّن ر ْحَمِتِه َولَِتْجِرَي اْلُفْلُك بَِأْمرِِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمن َفْضِلِه َولَ  يُ ْرِسَل الرِّيَاحَ َوِمْن آيَاتِِه َأن )
ْن ِخاَلِلِه فَِإَذا َأَصاَب بِِه َمن فَ ُتِثيُر َسَحابًا فَ َيْبُسطُُه ِفي الس َماء َكْيَف َيَشاء َوَيْجَعُلُه ِكَسًفا فَ تَ َرى اْلَوْدَق َيْخُرُج مِ  يُ ْرِسُل الرِّيَاحَ ال ِذي  الل هُ )

 (( .48)َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن 
 
 ( :َوَلَقدْ ) *

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن حَ  َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ُرُساًل ِإَلى قَ ْوِمِهْم َفَجاُؤوُهم بِاْلبَ ي َِّناِت فَانتَ َقْمَنا ِمَن ال ِذيَن َأْجَرُموا وََكانَ  دْ َوَلقَ )  (( .47)قًّا َعَلي ْ
 (( .18) ُمْبِطُلوَن تَ ُهم بِآيٍَة لَيَ ُقوَلن  ال ِذيَن َكَفُروا ِإْن أَنُتْم ِإال  َضَربْ َنا ِللن اِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َولَِئن ِجئْ  َوَلَقدْ )
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 مع القرآن متشابهات سورة الروم
 سور } السجدة , لقمان , الروم , العنكبوت , آل عمران , البقرة ( 6" الم " ) بداية  – 1

 

اِس ال َيْعلَُمون" ) – 2  ( منيبين إليه34,  6الروم  يعلمون ظاهرا" َولَِكنَّ أْكَثَر النَّ

 

َمَواِت َواألْرَض َوَما َبْيَنُهَما إالَّ بِاْلَحقِّ َوأَجٍل هللاُ " َما َخلََق -3 َۚ ىً السَّ  (  8" ) الروم  ُمَسم ً

َمَواِت َواألَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إاِلَّ بِاْلَحقِّ َوأََجٍل  ًى " َما َخلَْقَنا السَّ  (  3اف " ) األحقُمَسم 

َمَواِت َواألْرَض َوَما َبْيَنُهَما إالَّ بِاْلَحقِّ " ) الحجر   (  85" َوَما َخلَْقَنا السَّ

 

, }  00, فاطر  7" أََولَْم َيِسيُروا فِى األَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة ال ِذيَن ِمن َقْبلِِهم " ) الروم -"  – 0

 ِمن َقْبلِِهْم " { َكاُنوا اَن َعاقَِبُة الَِّذيَن " َفَينُظُروا َكْيَف كَ  21غافر 

 (  147, يوسف  14, محمد  82" أََفلَْم َيِسيُروا فِى األَْرِض َفَينُظروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم " ) غافر

 (  06أو آَذاٌن َيْسَمُعون بَِها " ) الحج " أَفلَْم َيِسيُروا فِى األْرِض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعقِلُوَن بَِها 

 

 " َوَما َكاَن " { (  04لعنكبوت , } ا 7" َفَما َكاَن هللاُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكن َكاُنوا أنفَُسُهْم َيْظلُِمون " ) الروم  – 5

 (  33ُهْم َيْظلُِمون " ) النحل " َوَما َظلََمُهُم هللاُ َولَِكن َكاُنوا أنفُسَ 

 (  114َيْظلُِمون " ) آل عمران  َظلََمُهُم هللاُ َولَِكْن أنفَُسُهمْ " َوَما 

 (  164, األعراف  54" َوَما َظلَُموَنا َولَِكن َكاُنوا أنفَُسُهْم َيْظلُِمون " ) البقرة 

ن َيْبَدُؤا " { (  60ل " َوُهَو الَِّذى َيْبَدُؤا " { , } النم 24, }11" هللاُ َيْبَدُؤا اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ" ) الروم   " أمَّ

 

اَعُة "  – 4  (  55,  10,  12" ) الروم َوَيْوَم َتقُوُم السَّ

ِت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحىِّ " ) الروم  – 8  (  31, يونس  17" ُيْخِرُج اْلَحىَّ ِمَن اْلَميِّ

 ( 75ْلَحىِّ " ) األنعام ِمَن ا اْلَميِّتِ  ُمْخِرجُ " ُيْخِرُج اْلَحىَّ ِمَن اْلَمي ِت وَ 

 

 (  06,  25,  20,  23,  22,  21,  24" َوِمْن آَياتِِه " ) الروم  – 7

 

َمَواِت َواألْرِض " ) الروم  -14  (  27, الشورى  22" َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ
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يِن َحنِيًفا " ) الروم  -11 يِن اْلَقيِّ  03, }  34" َفأقِْم َوْجَهَك لِلدِّ " َوأْن أقِْم َوْجَهَك  145ِم " {, } يونس " لِلدِّ

يِن َحنِيفً   ا " { ( لِلدِّ

 

ُم " ) الروم  -12 يُن اْلَقيِّ  (  36, التوبة  04, يوسف  34" َذلَِك الدِّ

 

قُوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا " ) الروم  -13 قُوا 157, } األنعام  32" ِمَن الَِّذيَن َفرَّ  " { (  " إنَّ الَِّذيَن َفرَّ

 

 (  53, المؤمنون  32" ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم َفِرُحون " ) الروم  -10

 

ُعوا َفَسْوَف َتْعلَُمون " ) الروم  -15 ُعوا  66, } العنكبوت  55, النحل  30" لَِيْكفُروا بَِما ِءاَتْيَنُهْم َفَتَمتَّ " َولَِيَتَمتَّ

 َفَسْوَف َيْعلَُمون " { ( 

 

اَس َرْحَمًة " ) الروم " َوإذَ  -16  (  21, يونس  36ا أَذْقَنا النَّ

 

ْزَق لَِمن َيَشآُء َوَيْقِدُر " ) الزمر -14 ,  34, اْلسراء  34, الروم  26, الرعد  12, الشورى  52" َيْبُسُط الرِّ

 (  36سبأ 

ْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر لَه " ) سبأ   (  62لعنكبوت , ا 37" َيْبُسُط الرِّ

ْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر " ) القصص   (  82" َيْبُسُط الرِّ

 

بِيِل " ) الروم  -18  " َوآِت َذا اْلقُْرَبى " { (  26, } اْلسراء  38" َفآِت َذا اْلقُْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ

 

 (  50,  04لروم َخلََقُكْم " ) ا" هللاُ الَِّذى  -17

 مهم جدا

 (  02" قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمن َقْبل " ) الروم 

 (  24" قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدأَ اْلَخْلق " ) العنكبوت 

 (  67َبُة اْلُمْجِرِمين " ) النمل " قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِ 

بِين " ) األنعام   ( 11" قُلْ ِسيُروا فِى األْرِض ُثمَّ انُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ

بِين " ) آل عمران   (  36, النحل  134" َفِسيُروا فِى األْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ
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 ( 03, الروم  04َيأتَِى َيْوٌم الَ َمَردَّ لَُه ِمَن هللا " ) الشورى  " ِمن َقْبِل أن -21

 

 " َفَمن َكَفَر " { (  37} فاطر ,  00" َمن َكَفَر َفَعلَْيِه ُكْفُرهُ " ) الروم  -22

 

الَِحات " ) سبأ  -23  (  05, الروم  0" لَِيْجِزَى الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

 

, } فاطر  43, القصص  06, الروم  12, الجاثية  10" ) النحل  َتُغوا ِمن َفْضلِِه َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَولَِتبْ "  -20

 " لَِتْبَتُغوا " { (  12

 

َياَح َفُتثِيُر َسَحاًبا " ) الروم   " َوهللاُ الَِّذى " { (  7, } فاطر 08" هللاُ الَِّذى ُيْرِسلُ الرِّ

 

 (  03, النور  08َيْخُرُج ِمْن ِخلَلِِه " ) الروم " َفَتَرى اْلَوْدَق  -26

 

َعاَء إَذا َولَّْوا ُمْدبِِرين " ) الروم  -24 مَّ الدُّ " إنََّك ال  84, } النمل  52" َفإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّ

 ُتْسِمُع " { ( 

 

 81, النمل  53" ) الروم  ُتْسِمُع إالَّ َمن ُيْؤِمُن بِآَياتَِنا َفُهم ُمْسلُِمون " َوَما أنَت بَِهِد اْلُعْمِى َعن َضلَلَتِِهْم إن -28

 ) 

 (  50, الروم  14, المائدة  07" َيْخلُُق َما َيَشاء " ) الشورى  -27

 

 " َقالَ الَِّذيَن " { (  24, } النحل  84, القصص  56" َوَقالَ الَِّذيَن أوُتوا اْلِعْلَم " ) الروم  -34

 

اِس فِى َهَذا اْلقُْرَءاِن ِمن ُكلِّ َمَثل " ) الزمر -31  (  58, الروم  24" َولََقْد َضَرْبَنا لِلنَّ

 

 (  57, الروم  35" َكَذالَِك َيْطَبُع هللاُ َعلَى " ) غافر-32

 

 ( 64, الروم  44,  55" َفاِصبِر إنَّ َوْعَد هللاِ َحق " ) غافر  -33
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 متشابهات في سورة لقمان
 
 ... ( : َوِمَن الن اِس َمن) *
 (( .2)يٌن هِ َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث لُِيِضل  َعن َسِبيِل الل ِه بَِغْيِر ِعْلٍم َويَ ت ِخَذَها ُهُزًوا ُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب م   َوِمَن الن اِس َمن)
ُيَجاِدُل ِفي الل ِه بَِغْيِر  ِمَن الن اِس َمنوَ َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوبَاِهَنًة  أََلْم تَ َرْوا َأن  الل َه َسخ َر َلُكم م ا ِفي الس َماَواتِ )

 (( .20)ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب م ِنيٍر 
 
 ( :َوِإَذا) *
َلى َعَلْيِه آيَاتُ َنا َول ى ُمْسَتْكِبًرا َكَأن ل   َوِإَذا)  (( .7)ْم َيْسَمْعَها َكَأن  ِفي ُأُذنَ ْيِه َوقْ ًرا فَ َبشِّْرُه بَِعَذاٍب أَلِيٍم تُ ت ْ
 (( .21)يَْدُعوُهْم إَِلى َعَذاِب الس ِعيِر  ِقيَل َلُهُم ات ِبُعوا َما أَنَزَل الل ُه قَاُلوا َبْل نَ ت ِبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن الش ْيطَانُ  َوِإَذا)
ُهم م ْقَتصِ  َوِإَذا) يَن فَ َلم ا َنج اُهْم ِإَلى اْلبَ رِّ َفِمن ْ  (( .32) ...ٌد َغِشيَ ُهم م ْوٌج َكالظ َلِل َدَعُوا الل َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

 
 ( :َغِنيٌّ َحِميدٌ ) *
َنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر لِل ِه َوَمن َيْشُكرْ )  (( .12) ِنيٌّ َحِميدٌ غَ فَِإن َما َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه َوَمن َكَفَر فَِإن  الل َه  َوَلَقْد آتَ ي ْ
 (( .22) ِميدُ حَ الْ  َغِني  الْ  لِل ِه َما ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض ِإن  الل َه ُهوَ )
 ( :يَا بُ َني  ) *
 (( .13)اَل ُتْشِرْك بِالل ِه ِإن  الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  يَا بُ َني  َوِإْذ قَاَل ُلْقَماُن اِلبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه )
 (( .12) ...الل ُه  اِإن  َها ِإن َتُك ِمثْ َقاَل َحب ٍة مِّْن َخْرَدٍل فَ َتُكن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي الس َماَواِت َأْو ِفي اأْلَْرِض يَْأِت بِهَ  يَا بُ َني  )
 (( .17)َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإن  َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر  َأِقِم الص اَلةَ  يَا بُ َني  )

 
َنا َمْرِجُعُهْم فَ نُ َنبِّئُ ُهم - ثُم  ِإَلي  َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكم) *  ( :إِلَي ْ
نْ َيا َمْعُروفًا َوات ِبْع َسِبيَل مَ َوِإن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما ) ُهَما ِفي الد  ثُم  ِإَلي  ْن أَنَاَب ِإَلي  لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ

 (( .11) ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ  َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكم
َنا َمْرِجعُ َوَمن َكَفَر َفاَل َيْحُزنَك ُكْفُرُه )  (( .23)ِإن  الل َه َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدوِر  ِبَما َعِمُلوا ُهْم فَ نُ َنبِّئُ ُهمِإلَي ْ

 
 ( :أََلْم تَ رَ  - أََلْم تَ َرْوا) *
 (( .20) ... ةً َسخ َر َلُكم م ا ِفي الس َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوبَاِهنَ  َأن  الل هَ  أََلْم تَ َرْوا)
 (( .21) ... يُوِلُج الل ْيَل ِفي الن  َهاِر َويُوِلُج الن  َهاَر ِفي الل ْيِل َوَسخ َر الش ْمَس َواْلَقَمرَ  الل هَ  َأن   تَ رَ  أََلمْ )
 (( .31)ب اٍر َشُكوٍر ِفي َذِلَك آَليَاٍت لُِّكلِّ صَ  اْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر بِِنْعَمِت الل ِه لُِيرَِيُكم مِّْن آيَاتِِه ِإن   َأن   تَ رَ  أََلمْ )
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 مع القرآن متشابهات سورة لقمان
 
 " الم " ) بداية السور } السجدة , لقمان , الروم , العنكبوت , آل عمران , البقرة (  – 1
 
 (  1, يونس  2" ِتْلَك َءاَياُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيم " ) لقمان  – 2
 
َلوَة َوُيْؤُتوَن الزََّكوَة َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنون " ) لقمان  " الَِّذينَ  – 3  (  3, النمل  2ُيِقيُموَن الصَّ
 
 (  2, البقرة  3, النمل  2" َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنون " ) لقمان  – 2
 
بِِّهْم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون " – 1  (  1, البقرة  1) لقمان  " أوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمن رَّ
 
َذا ُتْتَلى َعَلْيِه َءاَياتَُنا " ) لقمان  – 6  (  13, المطففين  11, القلم  1" َوا 
 
 (  2, يونس  9" َوْعَد اهلِل َحًقا " ) لقمان  – 1
 
 ( 2, الرعد  11" ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها " ) لقمان  – 8
 
 ( 11, النحل  11أن َتِميَد ِبُكْم " ) لقمان " َوأْلَقى ِفى األْرِض َرَواِسَى  – 9
 

 (  11" َفأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َكِريْم " ) لقمان  -11
 (  1" َوأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيج " ) ق 

 ( 19" َوأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشْىٍء َمْوُزون " ) الحجر 
 

 (  12َما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمن َكَفَر َفإنَّ اهلَل َغِنٌى َحِميد " )لقمان " َوَمن ُيْشُكْر َفإنَّ  -11
 (  21" َوَمن َشَكَر َفإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمن َكَفَر َفإنَّ َربِّى َغِنٌى َكِريم " ) النمل 

 
ْيَنا اإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه " ) لقمان  -12  (  8عنكبوت , ال 11, األحقاف  12" َوَوصَّ
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ن َجاَهَداَك َعَلى أن ُتْشِرَك ِبى َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما " ) لقمان  -13  (  11" َوا 
ن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبى َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما " ) العنكبوت   ( 8" َوا 

 
 (  11ُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلون " ) لقمان " ُثمَّ إَلىَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبِّئُ  -12

 (  8" إَلىَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلون " ) العنكبوت 
 (  1ُعُكْم َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلون " ) الزمر ِـ " ُثمَّ إَلى َربُِّكم َمْرجِ 

 (  162بُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفون " ) األنعام "ُثمَّ إَلى َربُِّكم َمْرِجُعُكْم َفُينَ 
 (  61" ُثمَّ إَلْيِه َمْرِجُعُكْم ُثمَّ ُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتم َتْعَمُلون " ) األنعام 

 (  28" إَلى اهلِل َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفون " ) المائدة 
 (  111َلى اهلِل َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلون " ) المائدة " إ

 (  23" ُثمَّ إَلْيَنا َمْرِجُعُكْم َفُنَنِبُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلون " ) يونس 
 

 (  21, االنبياء  16" ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل " ) لقمان  -11
 

 (  11َذِلَك ِمْن َعْزِم األُمور " ) لقمان " إنَّ  -16
 (  23" إنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم األُمور " ) الشورى 

 (  186" َفإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُمور " ) آل عمران 
 

 (  31, اإلسراء  18" َوال َتْمِش ِفى األْرِض َمَرًحا " ) لقمان  -11
 

 (  8, الحج  21ِفى اهلِل ِبَغيِر ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكتَاٍب ُمِنير " ) لقمان " َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجِدُل  -18
 

َذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما أنَزَل اهلُل َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَلْيِه َءاَباَءَنا " ) لقمان  -19 "  111, } البقرة  21" َوا 
 ْيَنا َعَلْيِه َءاَباَءَنا " { ( َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما أْلفَ 

 
 (  22" َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه إَلى اهلِل َوُهَو ُمْحِسن " ) لقمان  -21

 (  121"َوَمْن أْحَسُن ِديًنا ِممَّْن أْسَلَم َوْجَهُه هلِل َوُهَو ُمْحِسن " ) النساء 
 

 (  61, العنكبوت  21, لقمان  9, الزخرف  38) الزمر " َوَلِئن َسأْلَتُهم َمْن َخَلَق السََّمَواِت َواألْرَض " - 21
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 " ال َيْعِقُلون " { (  63, } العنكبوت  29, الزمر 21" ُقِل اْلَحْمُد هلِل َبْل أْكَثُرُهْم ال َيْعَلُمون " ) لقمان -22
 

, } آل  29, لقمان  61, الحج  6حديد , ال 13" ُيوِلُج الَّْيَل ِفى النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيل " ) فاطر  -23
 " ُتوِلُج الَّْيَل ِفى النََّهاِر َوُتوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيل " { (  21عمران 

 
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكٌل َيْجِرى إَلى أَجٍل ُمَسًمى " ) لقمان  -22  (  29" َوَسخَّ

 (  1, الزمر  13ُمَسًمى " ) فاطر  " َوَسَخَر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكٌل َيْجِرى ألَجلٍ 
 

 (  31,  29" أَلْم َتَر أنَّ " ) لقمان  -21
 

 (  31ان م" َذِلَك ِبأنَّ اهلَل ُهَو اْلَحقُّ َوأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه اْلَباِطُل َوأنَّ اهلَل ُهَو اْلَعِلىُّ اْلَكِبير " ) لق -26
 (  62َوأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل َوأنَّ اهلَل ُهَو اْلَعِلىُّ اْلَكِبير " ) الحج  " َذِلَك ِبأنَّ اهلَل ُهَو اْلَحقُّ  -
 

 (  1, إبراهيم  31, لقمان  33, الشورى  19" إنَّ ِفى َذِلَك آلَياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكور ") سبأ  -21
 

 (  22, يونس  61, العنكبوت  32لقمان " َدَعُوا اهلَل ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن "  -28
 

 (  1, النساء  1, الحج  33" َياأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم " ) لقمان  -29
 

 ( 33, لقمان  1" إنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ َفال َتُغرَّنَُّكُم اْلَحَيوُة الدُّْنَيا َوال َيُغرَّنَُّكم ِباهلِل الَغُرور " ) فاطر  -31
 )ألجل مسمى( عدا لقمان )إلى أجل مسمى( فتحفة على أنها الوحيدة ل القرآنك: حةة الم
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 متشابهات في سورة السجدة

 ( :َأَفاَل ) *
نَ ُهَما ِفي ِست ِة أَي اٍم ثُم  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش َما لَ )  َأَفاَل ن ُدونِِه ِمن َوِليٍّ َواَل َشِفيٍع ُكم مِّ الل ُه ال ِذي َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 (( .٤)تَ َتذَك ُروَن 
 (( .٦٢)َيْسَمُعوَن  َأَفاَل ِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم مَِّن اْلُقُروِن يَْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت َأَوَلْم يَ هْ )
 (( .٦٢)يُ ْبِصُروَن  اَل َأفَ ُهْم َوأَنُفُسُهْم َأَوَلْم يَ َرْوا أَن ا َنُسوُق اْلَماء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز فَ ُنْخِرُج بِِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه أَنْ َعامُ )

 
 ( :ثُم  ) * 
 ( .(٨)َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُساَلَلٍة مِّن م اء م ِهيٍن  ثُم  )
 . ((٩)َسو اُه َونَ َفَخ ِفيِه ِمن ر وِحِه َوَجَعَل َلُكُم الس ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة قَِلياًل م ا َتْشُكُروَن  ثُم  )

 
 ( :ُقلْ ) *
 (( .١١)يَ تَ َوف اُكم م َلُك اْلَمْوِت ال ِذي وُكَِّل ِبُكْم ثُم  ِإَلى رَبُِّكْم تُ ْرَجُعوَن  ُقلْ )
 ( .(٦٩)يَ ْوَم اْلَفْتِح اَل يَنَفُع ال ِذيَن َكَفُروا ِإيَمانُ ُهْم َواَل ُهْم يُنَظُروَن  ُقلْ )
 

 ( :َوَلوْ ) *
 (( .١٦)ُموَن نَاِكُسو ُرُؤوِسِهْم ِعنَد رَبِِّهْم رَب  َنا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا فَاْرِجْعَنا نَ ْعَمْل َصاِلًحا ِإن ا ُموِقُنوَن تَ َرى ِإِذ اْلُمْجرِ  َوَلوْ )
َنا ُكل  نَ ْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحق  اْلَقْوُل ِمنِّي أَلَْمَلَن  َجَهن َم ِمَن اْلِجن ِة وَ  َوَلوْ ) َنا آَلتَ ي ْ  ( .(١١)ِعيَن الن اِس َأْجمَ ِشئ ْ

 
 ( :ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ) *
 ( .(١٢) ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس م ا ُأْخِفَي َلُهم مِّن قُ ر ِة َأْعُيٍن َجَزاء )
 ( .(١٩) ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  َأم ا ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت فَ َلُهْم َجن اُت اْلَمْأَوى نُ ُزاًل )
 

 ( :َوَأم ا ال ِذينَ  - َأم ا ال ِذينَ ) *
 ( .(١٩)آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت فَ َلُهْم َجن اُت اْلَمْأَوى نُ ُزاًل ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  َأم ا ال ِذينَ )
َها ُأِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َلُهْم ُذوُقوا َعَذاَب الن اِر ال ِذي ُكنَفَسُقوا َفَمْأَواُهُم الن اُر كُ  ال ِذينَ  َوَأم ا) بُوَن ل َما َأرَاُدوا َأن َيْخُرُجوا ِمن ْ  ( (٦٢)ُتم بِِه ُتَكذِّ
  

 ( :َأَوَلمْ ) *
 (( .٦٢)ُعوَن ن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت َأَفاَل َيْسمَ يَ ْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم مَِّن اْلُقُروِن يَْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم إِ  َأَوَلمْ )
 (( .٦٢)اَل يُ ْبِصُروَن َأفَ يَ َرْوا أَن ا َنُسوُق اْلَماء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز فَ ُنْخِرُج بِِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه أَنْ َعاُمُهْم َوأَنُفُسُهْم  َأَوَلمْ )
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 مع القرآن متشابهات سورة السجدة
 

 (  بداية السور } السجدة ، لقمان ، الروم ، العنكبوت ، آل عمران ، البقرة  " الم " -1

 

 ) 2، األحقاف  2، الجاثية  2، غافر  1، الزمر  2تَنزِيُل اْلِكَتاب " ) السجدة  " -2

 

 ) 38{ ، يونس  31 -13، } هود  3، السجدة  8َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراه " ) األحقاف  " -3

 

 ")" يَ َتذَك ُرو 42" { ، } القصص " يَ ْهَتُدون  3السجدة  } ) " َر قَ ْوًما َمآ أتَاُهم ِمن َنِذيٍر ِمن قَ ْبِلَك َلَعل ُهمْ لُِتنذِ  " -4

 

نَ ُهَما ِفى ِست ةِ  " -1 "  11الفرقان  ، } 4أي اٍم ثُم  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرش " ) السجدة  اهللُ ال ِذى َخَلَق الس َمَواِت َواألْرَض َوَما بَ ي ْ
  ") َخَلقَ  ال ِذى

" اهللُ ال ِذى " { ، }  3، } يونس  4َعَلى اْلَعْرش " ) الحديد  ُهَو ال ِذى َخَلَق الس َمَواِت َواألْرَض ِفى ِست ِة أي اٍم ثُم  اْستَ َوى "
  ) " اهللُ ال ِذى َخَلقَ  إن  رَب ُكمُ  " 54 األعراف

 

  ) 4، المعارج  1السجدة  ) " َدارُهُ ِفى يَ ْوٍم َكاَن ِمقْ  "-2 

 

  ) 23، الملك  1َقِليالً َما َتْشُكُرون " ) السجدة  َوَجَعَل َلُكُم الس ْمَع َواألْبَصاَر َواألْفِئَدةَ  " -7

  ) 78َواألْبَصاَر َواألْفِئَدَة قَِليالً َما َتْشُكُرون " ) المؤمنون  َوُهَو ال ِذى أنَشأ َلُكُم الس ْمعَ "

  ) 78َلُكُم الس ْمَع َواألْبَصاَر َواألْفِئَدَة َلَعل ُكْم َتْشُكُرون " ) النحل  َوَجَعلَ  "

 

 ) 1، الرعد  10أِءن ا َلِفى َخْلٍق َجِديد " ) السجدة  " -8

 

  ) 111، هود  13َجَهن َم ِمَن اْلِجن ِة َوالن اِس أْجَمِعين " ) السجدة  ألْملنَ  " -1

 

  " َنِسيُتمْ  " َكَما 34، } الجاثية  14َنِسيُتْم ِلَقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذا " ) السجدة ِبَما  " -10

 

  14األحقاف  , 24 ، الواقعة 17َجَزآًء ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلون " ) السجدة  "-11

 

َها أِعيُدوا ِفيَها " -12  20السجدة  ) " ُكل َمآ أرَاُدوا أن َيْخُرُجوا ِمن ْ

َها ِمْن َغمٍّ أِعيُدواُكل َما أرَ "     22ِفيَها " ) الحج  اُدوا أن َيْخُرُجوا ِمن ْ
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َها " ) السجدة  َوَمن أْظَلُم ِمم ن ذُكَِّر بِآيَاِت رَبِِّه ثُم   " -13 َها 17، } الكهف  22أْعَرَض َعن ْ    " " فَأْعَرَض َعن ْ

 

َنا ُموَسى اْلِكَتاب " ) فصلت  " -14  110، هود  41، المؤمنون  31الفرقان  , 43، القصص  23دة ، السج 41َوَلَقْد َءاتَ ي ْ
َنا 2اإلسراء  , 87، البقرة    " " َوَءاتَ ي ْ

 

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيهِ  " -11    21َيْخَتِلُفون " ) السجدة  إن  رَب َك ُهَو يَ ْفِصُل بَ ي ْ

نَ ُهَم يَ ْوَم اْلقِ "    17َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفون " ) الجاثية  َياَمِة ِفيَماإن  رَب َك يَ ْقِضى بَ ي ْ

نَ ُهمْ  "   124يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفون " ) النحل  َوإن  رَب َك لََيْحُكُم بَ ي ْ

 

َلُهم " َكمْ  128، } هه  22َساِكِنِهْم " ) السجدة اْلُقُروِن يَْمُشوَن ِفى مَ  أَوَلْم يَ ْهِد َلُهْم َكْم أْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم ِمنَ  -12    أْهَلْكَنا قَ ب ْ

َلُهم ِمن اْلُقُروِن " ) يس "   31 أَلْم يَ َرْوا َكْم أْهَلْكَنا قَ ب ْ

  2، األنعام  3َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم ِمَن قَ ْرن " ) ص  َكمْ ""

َلُهم ِمن قَ ْرن " ) ق  وََكمْ  "   17،  74، مريم  32أْهَلْكَنا قَ ب ْ

 

  28َويَ ُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَفْتُح إن ُكنُتْم َصاِدِقين " ) السجدة  " -17

  38، األنبياء  48، يونس  21، سبأ  71النمل  , 48، يس  21َويَ ُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إن ُكنُتْم َصاِدِقين " ) الملك  "
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 حزابمتشابهات في سورة األ
 ( :أَي  َها الن ِبي   يَا) *
 (( .١)ات ِق الل َه َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإن  الل َه َكاَن َعِليًما َحِكيًما  يَا أَي  َها الن ِبي  )
نْ َيا َوزِيَنتَ َها ف َ  يَا أَي  َها الن ِبي  ) َْزَواِجَك ِإن ُكنُتن  تُرِْدَن اْلَحَياَة الد   (( .٦٨)ُكن  َسَراًحا َجِمياًل تَ َعالَْيَن ُأَمت ِّْعُكن  َوُأَسرِّحْ ُقل ألِّ
 (( .٤٧)ِإن ا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َونَِذيًرا يَا أَي  َها الن ِبي  )
ِتي آتَ ْيَت ُأُجوَرُهن  َوَما يَا أَي  َها الن ِبي  )  (( .٧٠) ... َمَلَكْت يَِميُنَك ِمم ا َأفَاء الل ُه َعَلْيكَ ِإن ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الال 

َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهن  ِمن َجاَلبِيِبِهن  َذِلَك َأْدَنى َأن يُ ْعَرْفنَ  يَا أَي  َها الن ِبي  )  (( .٧٩) ...َفاَل يُ ْؤَذْيَن  ُقل ألِّ
 ( :ِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقينَ َواَل ُتطِ ) *
 (( .١)ِإن  الل َه َكاَن َعِليًما َحِكيًما  َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقينَ يَا أَي  َها الن ِبي  ات ِق الل َه )
 (( .٤٨)وََكَفى بِالل ِه وَِكياًل  َودَْع َأَذاُهْم َوتَ وَك ْل َعَلى الل هِ  َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقينَ )
 ( :َبِصيًرا - ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيًرا) *
 (( .٦)َخِبيًرا  ِبَما تَ ْعَمُلونَ َوات ِبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك ِمن ر بَِّك ِإن  الل َه َكاَن )
َبِصيًرا ِبَما تَ ْعَمُلوَن َكاَن الل ُه اءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِيًحا َوُجُنوًدا ل ْم تَ َرْوَها وَ يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة الل ِه َعَلْيُكْم ِإْذ جَ )
(٩. )) 
 ( :َوتَ وَك ْل َعَلى الل ِه وََكَفى بِالل ِه وَِكياًل ) *
 ...( . لل ُه ِلَرُجٍل مِّن قَ ْلبَ ْيِن ِفي َجْوِفهِ م ا َجَعَل ا( ١) َوتَ وَك ْل َعَلى الل ِه وََكَفى بِالل ِه وَِكياًل )
 .. ( ..يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ( ٤٨) َوتَ وَك ْل َعَلى الل ِه وََكَفى بِالل ِه وَِكياًل َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَن َودَْع َأَذاُهْم )
 ... ( : الل هِ وََكَفى بِ ) *
 (( .١) وَِكياًل  وََكَفى بِالل هِ َوتَ وَك ْل َعَلى الل ِه )
 (( .١٩) َحِسيًبا وََكَفى بِالل هِ ال ِذيَن يُ بَ لُِّغوَن ِرَسااَلِت الل ِه َوَيْخَشْونَُه َواَل َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإال  الل َه )
 (( .٤٨) وََكَفى بِالل ِه وَِكياًل َودَْع َأَذاُهْم َوتَ وَك ْل َعَلى الل ِه  َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقينَ )
 ( :وََكاَن الل ُه َغُفورًا ر ِحيًما) *
يِن َوَمَوالِيكُ ) َس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُتم بِِه َوَلِكن لَيْ ْم وَ اْدُعوُهْم آِلبَائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد الل ِه فَِإن ل ْم تَ ْعَلُموا آبَاءُهْم فَِإْخَوانُُكْم ِفي الدِّ

 (( .٧) وََكاَن الل ُه َغُفورًا ر ِحيًمام ا تَ َعم َدْت قُ ُلوُبُكْم 

 (( .٦٤) ورًا ر ِحيًمافُ غَ  ِإن  الل َه َكانَ لَِيْجِزَي الل ُه الص اِدِقيَن ِبِصْدِقِهْم َويُ َعذَِّب اْلُمَناِفِقيَن ِإن َشاء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم )
ِتي آتَ ْيَت ُأُجوَرُهن  َوَما َمَلَكْت يَِميُنَك ِمم ا أَ )  َعَلْيَك َوبَ َناِت َعمَِّك َوبَ َناِت َعم اِتَك فَاء الل هُ يَا أَي  َها الن ِبي  ِإن ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الال 

َتنِكَحَها َخاِلَصًة ل َك ِمن ِتي َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة م ْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت نَ ْفَسَها لِلن ِبيِّ ِإْن َأرَاَد الن ِبي  َأن َيسْ َوبَ َناِت َخاِلَك َوبَ َناِت َخااَلِتَك الال  
 (( .٧٠) وََكاَن الل ُه َغُفورًا ر ِحيًماٌج اَل َيُكوَن َعَلْيَك َحرَ ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َقْد َعِلْمَنا َما فَ َرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت أَْيَمانُ ُهْم ِلَكيْ 

َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء )  (( ٧٩) َغُفورًا ر ِحيًما وََكاَن الل هُ اَل يُ ْؤَذْيَن فَ  اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهن  ِمن َجاَلبِيِبِهن  َذِلَك َأْدَنى َأن يُ ْعَرْفنَ يَا أَي  َها الن ِبي  ُقل ألِّ
 (( .٧١) وََكاَن الل ُه َغُفورًا ر ِحيًماَواْلُمْؤِمَناِت  لِيُ َعذَِّب الل ُه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكيَن َواْلُمْشرَِكاِت َويَ ُتوَب الل ُه َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ )
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 ( :َوِإذْ ) *
ُهم مِّيثَاقًا َغلِ َأَخْذنَا ِمَن الن   َوِإذْ )  (( .٧)يظًا ِبيِّيَن ِميثَاقَ ُهْم َوِمنَك َوِمن ن وٍح َوِإبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َوَأَخْذنَا ِمن ْ
 (( .١٦)يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوال ِذيَن ِفي قُ ُلوِبِهم م َرٌض م ا َوَعَدنَا الل ُه َوَرُسوُلُه ِإال  ُغُرورًا  َوِإذْ )
ُهُم الن ِبي  ي َ  َوِإذْ ) ُهْم يَا َأْهَل يَ ْثِرَب اَل ُمَقاَم َلُكْم فَاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفرِيٌق مِّن ْ  (( .١١) ...وُلوَن ِإن  بُ ُيوتَ َنا َعْورٌَة قُ قَاَلت ه ائَِفٌة مِّن ْ
 (( .١٧) ...ل ُه ُمْبِديِه ْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َوات ِق الل َه َوُتْخِفي ِفي نَ ْفِسَك َما التَ ُقوُل لِل ِذي أَنْ َعَم الل ُه َعَلْيِه َوأَنْ َعْمَت َعلَ  َوِإذْ )

 
 (( .١٠)ونَا الل ِه الظ نُ بِ  َجاُؤوُكم مِّن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ زَاَغْت اأْلَْبَصاُر َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتظُن ونَ  ِإذْ )

 
 ( :لِيُ َعذَِّب الل ُه اْلُمَناِفِقينَ  - لَِيْجِزَي الل ُه الص اِدِقينَ  - لَِيْسَأَل الص اِدِقينَ ) *
 (( .٨)َوَأَعد  لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا أَلِيًما  ِصْدِقِهمْ َعن  لَِيْسَأَل الص اِدِقينَ )
 (( .٦٤)يًما ِإن َشاء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم ِإن  الل َه َكاَن َغُفورًا ر حِ َعذَِّب اْلُمَناِفِقيَن َوي ُ  ِصْدِقِهمْ بِ  الص اِدِقينَ لَِيْجِزَي الل ُه )
 (( .٧١)َن الل ُه َغُفورًا ر ِحيًما اَواْلُمْشرِِكيَن َواْلُمْشرَِكاِت َويَ ُتوَب الل ُه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت وَكَ  اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاتِ الل ُه  يُ َعذِّبَ لِ )

 
 ( :يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا) *
 (( .٩) ...اذُْكُروا نِْعَمَة الل ِه َعَلْيُكْم ِإْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِيًحا َوُجُنوًدا ل ْم تَ َرْوَها  يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا)
 (( .٤١)اذُْكُروا الل َه ِذْكًرا َكِثيًرا ال ِذيَن آَمُنوا يَا أَي  َها )
ٍة ت َ  يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا)  (( .٤٩) ...َتد ونَ َها عْ ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُم  هَل ْقُتُموُهن  ِمن قَ ْبِل َأن َتَمس وُهن  َفَما َلُكْم َعَلْيِهن  ِمْن ِعد 
َر نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتمْ  ا ال ِذيَن آَمُنوايَا أَي  هَ )  (( .٧١) ...اْدُخُلوا فَ  اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت الن ِبيِّ ِإال  َأن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َهَعاٍم َغي ْ
 (( .٧٦)َصل وا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما  وايَا أَي  َها ال ِذيَن آَمنُ ِإن  الل َه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى الن ِبيِّ )
 (( .٦٩)اَل َتُكونُوا َكال ِذيَن آَذْوا ُموَسى فَ بَ ر َأُه الل ُه ِمم ا قَاُلوا وََكاَن ِعنَد الل ِه َوِجيًها  يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا)
 (( .٧٠)قَ ْواًل َسِديًدا  ات  ُقوا الل َه َوُقوُلوا يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا)

 
 ( :م ا َوَعَدنَا الل ُه َوَرُسوُلهُ ) *
 (( .١٦)ِإال  ُغُرورًا  م ا َوَعَدنَا الل ُه َوَرُسوُلهُ َوِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوال ِذيَن ِفي قُ ُلوِبِهم م َرٌض )
 (( .٦٦)َتْسِليًما َوَصَدَق الل ُه َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم ِإال  ِإيَمانًا وَ  َوَعَدنَا الل ُه َوَرُسولُهُ َما َوَلم ا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحَزاَب قَاُلوا َهَذا )

 
 ( :َيِسيًرا) *
َنَة آَلتَ ْوَها َوَما تَ َلب ُثوا ِبَها ِإال  )  (( .١٤) َيِسيًراَوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهم مِّْن َأْقطَارَِها ثُم  ُسِئُلوا اْلِفت ْ
 اْلَمْوِت فَِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكم ِمنَ َأِشح ًة َعَلْيُكْم فَِإَذا َجاء اْلَخْوُف رَأَيْ تَ ُهْم يَنظُُروَن ِإلَْيَك َتُدوُر َأْعيُ نُ ُهْم َكال ِذي يُ ْغَشى َعَلْيِه )

 (( .١٩) ِسيًرايَ فََأْحَبَط الل ُه َأْعَماَلُهْم وََكاَن َذِلَك َعَلى الل ِه بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشح ًة َعَلى اْلَخْيِر ُأْولَِئَك َلْم يُ ْؤِمُنوا 
 (( .١٠) َيِسيًرالل ِه ا يَا ِنَساء الن ِبيِّ َمن يَْأِت ِمنُكن  بَِفاِحَشٍة م بَ ي َِّنٍة ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن وََكاَن َذِلَك َعَلى)
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 ( :َوَلَقدْ  - َلَقدْ ) *
 (( .١٧)َكانُوا َعاَهُدوا الل َه ِمن قَ ْبُل اَل يُ َول وَن اأْلَْدبَاَر وََكاَن َعْهُد الل ِه َمْسُؤواًل   َوَلَقدْ )
 . ((٦١) اَكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الل ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو الل َه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر الل َه َكِثيرً   َلَقدْ )

 
 ( :ُقل) *
 (( .١٦)ل ن يَنَفَعُكُم اْلِفَراُر ِإن فَ َرْرُتم مَِّن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا ال  ُتَمت  ُعوَن ِإال  َقِلياًل  ُقل)
 (( .١٧)لِيًّا َواَل َنِصيًرا ُدوَن َلُهم مِّن ُدوِن الل ِه وَ َمن َذا ال ِذي يَ ْعِصُمُكم مَِّن الل ِه ِإْن َأرَاَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو َأرَاَد ِبُكْم رَْحَمًة َواَل َيجِ  ُقلْ )

 
 ( :ِإال  قَِلياًل ) *
 (( .١٦) ِإال  َقِلياًل ُقل ل ن يَنَفَعُكُم اْلِفَراُر ِإن فَ َرْرُتم مَِّن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا ال  ُتَمت  ُعوَن )
َنا َواَل يَْأُتوَن اْلَبْأَس َقْد يَ ْعَلُم الل ُه اْلُمَعوِِّقيَن ِمن) ْخَوانِِهْم َهُلم  ِإلَي ْ  (( .١٨) ِإال  قَِلياًل ُكْم َواْلَقائِِليَن إِلِ
ِإال  ْو َكانُوا ِفيُكم م ا قَاتَ ُلوا  أَنَباِئُكْم َولَ وَن َعنْ َيْحَسُبوَن اأْلَْحَزاَب َلْم يَْذَهُبوا َوِإن يَْأِت اأْلَْحَزاُب يَ َود وا َلْو أَن  ُهم بَاُدوَن ِفي اأْلَْعَراِب َيْسأَلُ )

 (( .٦٠) َقِلياًل 
 (( .٦٠) ِإال  قَِلياًل  ثُم  اَل ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها مْ لَِئن ل ْم يَنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوال ِذيَن ِفي قُ ُلوبِِهم م َرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة لَنُ ْغرِيَ ن َك بِهِ )

 
 ( :َواَل َنِصيًراَولِيًّا ) *
 (( .١٧) َولِيًّا َواَل َنِصيًرا َلُهم مِّن ُدوِن الل هِ اَل َيِجُدوَن ُقْل َمن َذا ال ِذي يَ ْعِصُمُكم مَِّن الل ِه ِإْن َأرَاَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو َأرَاَد ِبُكْم رَْحَمًة وَ )
 (( .٦٧) يًراَولِيًّا َواَل َنصِ  ال  َيِجُدونَ َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا )
 

 
 ( :َسَراًحا َجِمياًل ) *
نْ َيا َوزِيَنتَ َها فَ تَ َعالَْيَن ُأَمت ِّْعكُ ) َْزَواِجَك ِإن ُكنُتن  تُرِْدَن اْلَحَياَة الد   (( .٦٨) َسَراًحا َجِمياًل َسرِّْحُكن  ن  َوأُ يَا أَي  َها الن ِبي  ُقل ألِّ
ٍة تَ ْعتَ يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكحْ ) د ونَ َها َفَمت ُِّعوُهن  ُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُم  هَل ْقُتُموُهن  ِمن قَ ْبِل َأن َتَمس وُهن  َفَما َلُكْم َعَلْيِهن  ِمْن ِعد 

 (( .٤٩) َسَراًحا َجِمياًل َوَسرُِّحوُهن  
 ( :يَا ِنَساء الن ِبيِّ ) *
 (( .١٠)بَِفاِحَشٍة م بَ ي َِّنٍة ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن وََكاَن َذِلَك َعَلى الل ِه َيِسيًرا َمن يَْأِت ِمنُكن   يَا ِنَساء الن ِبيِّ )
 (( .١٦)ْلَن قَ ْواًل م ْعُروفًا ق ُ َلْسُتن  َكَأَحٍد مَِّن النَِّساء ِإِن ات  َقْيُتن  َفاَل َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع ال ِذي ِفي قَ ْلِبِه َمَرٌض وَ  يَا ِنَساء الن ِبيِّ )
 ( :َكرِيًما) *
 (( .١١) اَكرِيمً َوَمن يَ ْقُنْت ِمنُكن  لِل ِه َوَرُسوِلِه َوتَ ْعَمْل َصاِلًحا ن  ْؤتَِها َأْجَرَها َمر تَ ْيِن َوَأْعَتْدنَا َلَها ِرْزقًا  )
 (( .٤٤) َكرِيًماًرا  َتِحي تُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُه َساَلٌم َوَأَعد  َلُهْم َأجْ )
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 ( :َوَما َكانَ  - م ا َكانَ ) *
 الل َه َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضل  َضاَلاًل م ِبيًنا صِ ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى الل ُه َوَرُسولُُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمن يَ عْ  َوَما َكانَ )
(١٦. )) 
َر نَاِظرِيَن ِإنَ يَ ) َلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا هَِعْمُتْم اُه وَ ا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت الن ِبيِّ ِإال  َأن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َهَعاٍم َغي ْ

َحقِّ َوِإَذا َسأَْلُتُموُهن  َمَتاًعا ِذي الن ِبي  فَ َيْسَتْحِيي ِمنُكْم َوالل ُه اَل َيْسَتْحِيي ِمَن الْ فَانَتِشُروا َواَل ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإن  َذِلُكْم َكاَن يُ ؤْ 
ُحوا َأْزَواَجُه ِمن بَ ْعِدِه أَبًَدا ِإن  كِ َلُكْم َأن تُ ْؤُذوا َرُسوَل الل ِه َواَل َأن تَن َوَما َكانَ فَاْسأَُلوُهن  ِمن َورَاء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْهَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوِبِهن  

 (( .٧١)َذِلُكْم َكاَن ِعنَد الل ِه َعِظيًما 
 ( .(١٨) َقَدرًا م ْقُدورًا هِ َعَلى الن ِبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما فَ َرَض الل ُه َلُه ُسن َة الل ِه ِفي ال ِذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبُل وََكاَن َأْمُر الل   م ا َكانَ ) 
 (( .٤٠)ًما يُمَحم ٌد أَبَا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن ر ُسوَل الل ِه َوَخاَتَم الن ِبيِّيَن وََكاَن الل ُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِ  م ا َكانَ )

 
 ... ( : وََكاَن َأْمُر الل هِ ) *
ْك َعَلْيَك َزْوَجَك َوات ِق الل َه َوُتْخِفي ِفي نَ ْفِسَك َما الَوِإْذ تَ ُقوُل ِلل ِذي أَنْ َعَم الل ُه َعَلْيِه َوأَنْ َعْمَت َعلَ ) ل ُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى الن اَس َوالل ُه ْيِه َأْمس ِ

َها َوَهًرا َزو ْجَناَكَها ِلَكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج فِ  ى زَْيٌد مِّن ْ اُه فَ َلم ا َقض      َ ُهن  َوَهًرا زْ ي أَ َأَحق  َأن َتْخش      َ ْوا ِمن ْ َواِج َأْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقض      َ
 (( .١٧)َمْفُعواًل  وََكاَن َأْمُر الل هِ 

 (( .١٨)َقَدرًا م ْقُدورًا  لل هِ وََكاَن َأْمُر ام ا َكاَن َعَلى الن ِبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما فَ َرَض الل ُه َلُه ُسن َة الل ِه ِفي ال ِذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبُل )
 
 ( :ُسن َة الل ِه ِفي ال ِذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبلُ ) *
 (( .١٨)لل ِه َقَدرًا م ْقُدورًا وََكاَن َأْمُر ا ُسن َة الل ِه ِفي ال ِذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبلُ م ا َكاَن َعَلى الن ِبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما فَ َرَض الل ُه َلُه )
 (( .٦٦)َوَلن َتِجَد ِلُسن ِة الل ِه تَ ْبِدياًل  ِذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبلُ ُسن َة الل ِه ِفي ال  )
 ( :ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما) *
 (( .٤٠) ًماِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم ا َكاَن ُمَحم ٌد أَبَا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن ر ُسوَل الل ِه َوَخاَتَم الن ِبيِّيَن وََكاَن الل ُه )
 (( .٧٤) ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًماِإن تُ ْبُدوا َشْيًئا َأْو ُتْخُفوُه فَِإن  الل َه َكاَن )
 ( :َما َمَلَكْت يَِميُنكَ ) *
ِتي آتَ ْيَت ُأُجوَرُهن  وَ )  (( .٧٠) ... َعَلْيَك هُ ِمم ا َأفَاء الل  َما َمَلَكْت يَِميُنَك يَا أَي  َها الن ِبي  ِإن ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الال 
وََكاَن الل ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ر ِقيًبا  ُنكَ َما َمَلَكْت يَِمياَل َيِحل  َلَك النَِّساء ِمن بَ ْعُد َواَل َأن تَ َبد َل ِبِهن  ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسنُ ُهن  ِإال  )
(٧٦. )) 
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 مع القرآن متشابهات سورة األحزاب

 
ِحيًما " ) } األحزاب  – 1  144,  76{ , } النساء 10{ , } الفتح  43,  57,  54,  5" َوَكاَن هللاُ َغفُوًرا رَّ

 ,152 ) } 

 

ِحيًما " ) } األحزاب  – 2  " َفإنَّ هللاَ " { ( 127,  146,  23{ , } النساء  20" إنَّ هللاَ َكاَن َغفُوًرا رَّ

 

 { ( 141,  132,  81{ , } النساء  08,  3) } األحزاب  " َوَكَفى بِاهللِ َوِكيال "-3

 

 { ( 20,  11النساء  فريضة{ , } 1" إنَّ هللاَ َكاَن َعلِيًما َحِكيًما ) } األحزاب  – 0

 { ( 144,  111,  140,  72,  14{ , } النساء  0" َوَكاَن هللاُ َعلِيًما َحِكيًما " ) } الفتح 

 

 ( 58, اْلسراء  6ِكَتاِب َمْسُطوًرا " ) األحزاب " َكاَن َذلَِك فِى الْ  – 5

 

َها الَِّذيَن َءاَمُنوا اْذُكُروا نِْعَمَة هللاِ َعلَْيُكمْ  – 6  ( 11المائدة  هم قوم,  7األحزاب  جاءتكم جنود" ) إذ " َياأيُّ

 

 { ( 21{ , } الفتح  24" ) } األحزاب  َوَكاَن هللاُ َعلَى ُكلِّ َشْىٍء َقِديًرا"  -4

 

 { ( 20{ , } الفتح  7" } األحزاب  َوَكاَن هللاُ بَِما َتْعَملُوَن َبِصيًرا"  -8

 

ا َوال َنِصيًرا " ) األحزاب -7 ن ُدوِن هللاِ َولِي ً  ( 143, النساء  14" َوال َيِجُدوَن لَُهم مِّ

ا َوال َنِصيًرا " ) األحزاب   ( 65" ال َيِجُدوَن َولِي ً

 

 { ( 167,  34{ , } النساء  34,  17ى هللاِ َيِسيًرا " ) } األحزاب " َوَكاَن َذلَِك َعلَ -14

 

 ( 21" لََقْد َكاَن لَُكْم فِى َرُسوِل هللاِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمن َكاَن َيْرُجوا هللاَ َواْلَيْوَم اآلِخر " ) األحزاب  -11

 ( 6وا هللاَ َواْلَيْوَم اآلِخر" )الممتحنة " لََقْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمن َكاَن َيْرجُ 

ْعَب " ) األحزاب  -12  ( 2, الحشر  26" َوَقَذَف فِى قُلُوبِِهُم الرُّ
 
 ( 27, الفتح  35" َمْغفَِرًة َوأْجًرا َعِظيًما " ) األحزاب  -13
 
 ( 72, النساء  36" َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن " ) األحزاب  -10
 
 ( 23, الجن  10, النساء  36 َوَرُسولَُه " ) األحزاب " َوَمن َيْعِص هللاَ  -15
 
 ( 04, النساء  34" َوَكاَن أَْمُر هللاِ َمْفُعوالً " ) األحزاب  -16
 
َة هللاِ فِى الَِّذيَن َخلَْوا ِمن َقْبلُ " ) األحزاب  -14  ( 62,  38" ُسنَّ

َة هللاِ الَّتِى َقْد َخلَْت ِمن َقْبلُ " ) الفتح  ( 23 " ُسنَّ
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 ( 6, النساء  37" َوَكَفى بِاهللِ َحِسيًبا " ) األحزاب  -18

 

 ( 26, الفتح  04" َوَكاَن هللاُ بُِكلِّ َشْىٍء َعلِيًما " ) األحزاب  -17
 " َفإنَّ هللا " { ( 50, } األحزاب  32" إنَّ هللاَ َكاَن بُِكلِّ َشْىٍء َعلِيًما " ) النساء 

 
ا أْرَسْلَنَك  -24 ًرا َوَنِذيًرا " ) األحزاب " إنَّ  ( 8, الفتح  05َشِهًدا َوُمَبشِّ
 
َها الَِّذيَن َءاَمُنوا ال َتْدُخلُوا " ) األحزاب  -21  ( 24, النور  53" َيا أيُّ
 
َة هللاِ َتْبِديالً " ) األحزاب  -22  " َفلَن َتِجَد " { ( 03} فاطر  , 23, الفتح  62" َولَن َتِجَد لُِسنَّ

 مهم جدا

َها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَّقُوا هللا َوقُولُوا َقْواًل َسِديًدا " )االحزاب  -23  (44َيآيُّ

َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن ) َ َوَذُروا َما َبقَِي ِمَن الرِّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا هللاَّ  البقرة  248َيا أَيُّ

 َ
َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا هللاَّ  142َحقَّ ُتَقاتِِه َواَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن ال عمران َيا أَيُّ

َ َواْبَتُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيلََة َوَجاِهُدوا فِي َسبِيلِِه لََعلَُّكْم ُتْفلِ 
َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا هللاَّ  (35ُحوَن )المائدة َيا أَيُّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ  اِدقِيَن )التوبة َيا أَيُّ َ َوُكوُنوا َمَع الصَّ  (117قُوا هللاَّ

 

َ َوآِمُنوا بَِرُسولِِه ُيْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه َوَيْجَعلْ لَُكمْ  َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا هللاَّ ُنوًرا َتْمُشوَن بِِه َوَيْغفِْر لَُكْم    َيا أَيُّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )  (28د يالحدَوهللاَّ

 َ
َ   إِنَّ هللاَّ َمْت لَِغٍد ۖ َواتَّقُوا هللاَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا هللاَّ  (18َخبِيٌر بَِما َتْعَملُوَن )الحشر  َيا أَيُّ

 

" َوَمن ُيِطِع هللاَ  67, ] 13,} النساء  52, النور  14, الفتح  41" ) األحزاب  َوَمن ُيِطِع هللاَ َوَرُسولَهُ " -20

ُسولَ " [ { (  َوالرَّ

َب هللاُ اْلُمَنفِقِيَن َواْلُمَنفَِقِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكِت " ) األحزاب -25 َب اْلُمَنفِقِيَن  6, } الفتح  43" لُِيَعذِّ " َوُيَعذِّ

) } " 

 

 ( 7, النساء  44" َقْوالً َسِديًدا " ) األحزاب  -26
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 شابهات في سورة سبأمت

 

 ( :اأْلَْرضِ  - الس َماَواتِ ) *
 (( .١)َوَلُه اْلَحْمُد ِفي اآْلِخَرِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر  اأْلَْرضِ  ِفيَوَما  الس َماَواتِ  ِفياْلَحْمُد لِل ِه ال ِذي َلُه َما )
َواَل  اأْلَْرضِ  َواَل ِفي الس َماَواتِ  يفِ ى َورَبِّي لََتْأتِيَ ن ُكْم َعاِلِم اْلغَْيِب اَل يَ ْعُزُب َعْنُه ِمثْ َقاُل َذر ٍة َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا اَل تَْأتِيَنا الس اَعُة ُقْل بَ لَ )

 (( .١)َأْصَغُر ِمن َذِلَك َواَل َأْكبَ ُر ِإال  ِفي ِكَتاٍب م ِبيٍن 
ِإن  ِفي  الس َماءْيِهْم ِكَسًفا مَِّن ِإن ن َشْأ َنْخِسْف ِبِهُم اأْلَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعلَ  اأْلَْرضِ وَ  الس َماءَفُهم مَِّن َأفَ َلْم يَ َرْوا ِإَلى َما بَ ْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخلْ )

 (( .٩)َذِلَك آَليًَة لُِّكلِّ َعْبٍد م ِنيٍب 
ُهم مِّن َوَما َلهُ  َواَل ِفي اأْلَْرضِ  ِفي الس َماَواتِ َذر ٍة  ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِن الل ِه اَل يَْمِلُكوَن ِمثْ َقالَ ) ْم ِفيِهَما ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمن ْ

 (( .٦٦)َظِهيٍر 
 (( .٦٤)ُقِل الل ُه َوِإن ا َأْو ِإي اُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضاَلٍل م ِبيٍن  اأْلَْرضِ وَ  الس َماَواتِ ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مَِّن )

 
 ( :َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا) *
 (( .١) ...اَل تَْأتِيَنا الس اَعُة ُقْل بَ َلى َورَبِّي لََتْأتِيَ ن ُكْم َعاِلِم اْلغَْيِب اَل يَ ْعُزُب َعْنُه ِمثْ َقاُل َذر ٍة  َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا)
 (( .٧)يُ َنبُِّئُكْم ِإَذا ُمزِّقْ ُتْم ُكل  ُمَمز ٍق ِإن ُكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َهْل نَُدل ُكْم َعَلى رَُجٍل  َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا)
 (( .١١) ... َلن ن  ْؤِمَن ِبَهَذا اْلُقْرآِن َواَل بِال ِذي بَ ْيَن يََدْيِه َوَلْو تَ َرى ِإِذ الظ اِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعنَد رَبِِّهمْ  َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا)
 (( .١١) ...َل َلُه أَنَداًدا اْسُتْضِعُفوا لِل ِذيَن اْسَتْكبَ ُروا َبْل َمْكُر الل ْيِل َوالن  َهاِر ِإْذ تَْأُمُرونَ َنا َأن ن ْكُفَر بِالل ِه َوَنْجعَ  اَل ال ِذينَ َوقَ )
َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ ي َِّناٍت قَاُلوا َما َهَذا ِإال  رَُجٌل يُرِ ) َوقَاَل ا َما َهَذا ِإال  ِإْفٌك م ْفتَ ًرى يُد َأن َيُصد ُكْم َعم ا َكاَن يَ ْعُبُد آبَاؤُُكْم َوقَاُلو َوِإَذا تُ ت ْ

 (( .٤١)ِلْلَحقِّ َلم ا َجاءُهْم ِإْن َهَذا ِإال  ِسْحٌر م ِبيٌن  ال ِذيَن َكَفُروا
 

 ( :ِمثْ َقاُل َذر ٍة ِفي الس َماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرضِ ) *
َواَل  ِمثْ َقاُل َذر ٍة ِفي الس َماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرضِ ُه َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا اَل تَْأتِيَنا الس اَعُة ُقْل بَ َلى َورَبِّي لََتْأتِيَ ن ُكْم َعاِلِم اْلغَْيِب اَل يَ ْعُزُب َعنْ )

 (( .١)َأْصَغُر ِمن َذِلَك َواَل َأْكبَ ُر ِإال  ِفي ِكَتاٍب م ِبيٍن 
ُهم مِّن َوَما َلهُ  ِمثْ َقاَل َذر ٍة ِفي الس َماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرضِ ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِن الل ِه اَل يَْمِلُكوَن ) ْم ِفيِهَما ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمن ْ

 (( .٦٦)َظِهيٍر 
 
 :( َوال ِذيَن َسَعْوا ِفي آيَاتَِنا ُمَعاِجزِينَ ) *
 (( .٧)َلُهْم َعَذاٌب مِّن رِّْجٍز أَلِيٌم  َوال ِذيَن َسَعْوا ِفي آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأْولَِئكَ )
 (( .١٨)ِفي اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَن  ِفي آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأْولَِئكَ  َيْسَعْونَ  َوال ِذينَ )
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 ( :مْ رَُجٌل يُرِيُد َأن َيُصد كُ  - رَُجٍل يُ َنبُِّئُكمْ ) *
 (( .٧)ِإَذا ُمزِّقْ ُتْم ُكل  ُمَمز ٍق ِإن ُكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد  رَُجٍل يُ َنبُِّئُكمْ َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا َهْل نَُدل ُكْم َعَلى )
َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ ي َِّناٍت قَاُلوا َما َهَذا ِإال  ) قَاُلوا َما َهَذا ِإال  ِإْفٌك م ْفتَ ًرى َوقَاَل م ا َكاَن يَ ْعُبُد آبَاؤُُكْم وَ عَ  يُرِيُد َأن َيُصد ُكمْ  رَُجلٌ َوِإَذا تُ ت ْ

 (( .٤١)ال ِذيَن َكَفُروا ِلْلَحقِّ َلم ا َجاءُهْم ِإْن َهَذا ِإال  ِسْحٌر م ِبيٌن 
 

 ( :آَليَاتٍ  - ِإن  ِفي َذِلَك آَليَةً ) *
ِإن  ِفي ا مَِّن الس َماء يِهْم َوَما َخْلَفُهم مَِّن الس َماء َواأْلَْرِض ِإن ن َشْأ َنْخِسْف ِبِهُم اأْلَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسفً َأفَ َلْم يَ َرْوا ِإَلى َما بَ ْيَن أَْيدِ )

 (( .٩)َعْبٍد م ِنيٍب  لُِّكلِّ  َذِلَك آَليَةً 
(( ١٩)َصب اٍر َشُكوٍر  لُِّكلِّ  آَليَاتٍ ن  ِفي َذِلَك إِ ُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمز قْ َناُهْم ُكل  ُمَمز ٍق فَ َقاُلوا رَب  َنا بَاِعْد بَ ْيَن َأْسَفارِنَا َوظََلُموا أَن)
. 

 ( :َلَقدْ  - َوَلَقدْ ) *
َر َوأَلَن ا َلُه اْلحَ  َوَلَقدْ ) َنا َداُووَد ِمن ا َفْضاًل يَا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُه َوالط ي ْ  (( .١٠)ِديَد آتَ ي ْ
 (( .١٧)يَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر هَ  َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجن َتاِن َعن يَِميٍن َوِشَماٍل ُكُلوا ِمن رِّْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلُه بَ ْلَدةٌ   َلَقدْ )
 (( .٦٠)ًقا مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن َصد َق َعَلْيِهْم ِإبِْليُس ظَن ُه فَات  بَ ُعوُه ِإال  َفرِي َوَلَقدْ )

 
 ( :ُقلِ ) *
 (( .٦٦) ...اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِن الل ِه اَل يَْمِلُكوَن ِمثْ َقاَل َذر ٍة ِفي الس َماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرِض  ُقلِ )
 (( .٦٤)ا َأْو ِإي اُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضاَلٍل م ِبيٍن َمن يَ ْرزُُقُكم مَِّن الس َماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل الل ُه َوِإن   ُقلْ )
 (( .٦٧)ال  ُتْسأَُلوَن َعم ا َأْجَرْمَنا َواَل ُنْسَأُل َعم ا تَ ْعَمُلوَن  ُقل)

نَ َنا بِاْلَحقِّ َوُهَو اْلَفت اُح اْلَعِليُم  ُقلْ ) نَ َنا رَب  َنا ثُم  يَ ْفَتُح بَ ي ْ  (( .٦٦)َيْجَمُع بَ ي ْ
 (( .٦٧)َأُروِني ال ِذيَن أَْلَحْقُتم بِِه ُشرََكاء َكال  َبْل ُهَو الل ُه اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ُقلْ )
 (( .١٠)ل ُكم مِّيَعاُد يَ ْوٍم ال  َتْسَتْأِخُروَن َعْنُه َساَعًة َواَل َتْستَ ْقِدُموَن  ُقل)
 (( .١٦)ْقِدُر َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل يَ ْعَلُموَن ِإن  رَبِّي يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء َوي َ  ُقلْ )
ُر الر ازِِقيَن هُ ِإن  رَبِّي يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َويَ ْقِدُر َلُه َوَما أَنَفْقُتم مِّن َشْيٍء فَ ُهَو ُيْخِلُفُه وَ  ُقلْ )  (( .١٩)َو َخي ْ
 (( .٤٦... )م َدٍة َأن تَ ُقوُموا لِل ِه َمثْ َنى َوفُ َراَدى ثُم  تَ تَ َفك ُروا َما ِبَصاِحِبُكم مِّن ِجن ٍة ِإْن ُهَو ِإال  َنِذيٌر ل كُ ِإن َما َأِعُظُكم ِبَواحِ  ُقلْ )
 (( .٤٧)ٌد َما َسأَْلُتُكم مِّْن َأْجٍر فَ ُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِرَي ِإال  َعَلى الل ِه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهي ُقلْ )
ُم اْلغُُيوِب  ُقلْ )  (( .٤٨)ِإن  رَبِّي يَ ْقِذُف بِاْلَحقِّ َعال 

 (( .٤٩)َجاء اْلَحق  َوَما يُ ْبِدُئ اْلَباِهُل َوَما يُِعيُد  ُقلْ )
 (( .٧٠)ِميٌع َقرِيٌب ِإن َضَلْلُت فَِإن َما َأِضل  َعَلى نَ ْفِسي َوِإِن اْهَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإَلي  رَبِّي ِإن ُه سَ  ُقلْ )

 
 



  -زء الثالثالج –لقرآن الكريم في افتح الرحمن الرحيم في المشابهات اللفظية 

 

125 

 

 ( :َوَما) *
َها ِفي َشكٍّ َورَب َك َعلَ   َوَما)  (( .٦١)ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ   ىَكاَن َلُه َعَلْيِهم مِّن ُسْلطَاٍن ِإال  لِنَ ْعَلَم َمن يُ ْؤِمُن بِاآْلِخَرِة ِمم ْن ُهَو ِمن ْ
 (( .٦٨)َونَِذيًرا َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل يَ ْعَلُموَن  َك ِإال  َكاف ًة لِّلن اِس َبِشيًراَأْرَسْلَنا َوَما)
َرُفوَها ِإن ا ِبَما ُأْرِسْلُتم بِِه َكاِفُروَن  َأْرَسْلَنا َوَما)  (( .١٤)ِفي قَ ْريٍَة مِّن ن ِذيٍر ِإال  قَاَل ُمت ْ
 (( .١٧... )ا زُْلَفى ِإال  َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكم بِال ِتي تُ َقرُِّبُكْم ِعنَدنَ  َوَما)
َلَك ِمن ن ِذيٍر  َوَما) َناُهم مِّن ُكُتٍب يَْدُرُسونَ َها َوَما َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم قَ ب ْ  (( .٤٤)آتَ ي ْ

 
 ( :َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل يَ ْعَلُمونَ ) *
 (( .٦٨) َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل يَ ْعَلُمونَ اِس َبِشيًرا َونَِذيًرا َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال  َكاف ًة لِّلن  )
 (( .١٦) َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس اَل يَ ْعَلُمونَ ُقْل ِإن  رَبِّي يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء َويَ ْقِدُر )

 

 ( :قَاُلوا َما َهَذا ِإال  ) *
َلى َعَلْيِهْم آيَا) َوقَاَل م ْفتَ ًرى  ِإْفكٌ اُلوا َما َهَذا ِإال  قَ يُرِيُد َأن َيُصد ُكْم َعم ا َكاَن يَ ْعُبُد آبَاؤُُكْم وَ  رَُجلٌ  قَاُلوا َما َهَذا ِإال  تُ َنا بَ ي َِّناٍت َوِإَذا تُ ت ْ

 (( .٤١)م ِبيٌن  ِسْحرٌ  َهَذا ِإال   ِإنْ ِلْلَحقِّ َلم ا َجاءُهْم  ال ِذيَن َكَفُروا
  

 ... ( : َكانٍ ِمن م  ) *
 (( .٧١) َقرِيبٍ  ِمن م َكانٍ َوَلْو تَ َرى ِإْذ َفزُِعوا َفاَل فَ ْوَت َوُأِخُذوا )
 (( .٧٦) ِمن َمَكاٍن بَِعيدٍ َوقَاُلوا آَمن ا بِِه َوأَن ى َلُهُم الت  َناُوُش )
 (( .٧١) ِمن م َكاٍن بَِعيدٍ َوَقْد َكَفُروا بِِه ِمن قَ ْبُل َويَ ْقِذُفوَن بِاْلَغْيِب )
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 مع القرآن متشابهات سورة سبأ
 

 ( سبأ ، فاهر  ," ) بداية السور " الفاتحة ، األنعام ، الكهف اْلَحْمُد هللِ  –  "1

 

َها َوَما يَنِزُل ِمَن الس َمآء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِفى األْرِض َوَما َيْخُرجُ  "-2   (4)سبأ الغفور " وهو الرحيم  ِمن ْ
َها َوَما يَ ْنِزُل ِمَن يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِفي اأْلَْرِض َومَ  ۚ  ُهَو ال ِذي َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِست ِة أَي اٍم ثُم  اْستَ َوٰى َعَلى اْلَعْرِش  ا َيْخُرُج ِمن ْ

 (الحديد 4الل ُه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌر )وَ  ۚ  ْنُتْم َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما كُ  ۚۖ  الس َماِء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها

 

 ) 31،  7،  3َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا " ) سبأ  " – 3

 

  )41، الروم  4 لَِيْجِزَى ال ِذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحات " ) سبأ "4

 

 ) 22ر النو  ،10، الحج  4َلُهم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرِيم " ) سبأ  "1

 

  "( " َوال ِذيَن َيْسَعْونَ  38، } سبأ  11، الحج  1سبأ  " َوال ِذيَن َسَعْوا ِفى َءايَاتَِنا ُمَعاِجزِين "2

 

َنا َداُود " ) سبأ  "-7   ( 11، النمل  10َوَلَقْد َءاتَ ي ْ

 

  ( 81، األنبياء  12َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح " ) سبأ  "-8 

 

  ) 1إبراهيم  , 31، لقمان  33، الشورى  11يَاٍت ِلُكلِّ َصب اٍر َشُكور ") سبأ َذِلَك آل إن  ِفى "-1 

 

  ) 22سبأ  (  "ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتم ِمَن ُدوِن اهللِ  "-10 

  ) 56 ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتم ِمن ُدونِِه " ) اإلسراء " 

 

  ) 24سبأ "(  َواِت َواألْرضُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم ِمَن الس مَ  "-11 

 ) 31ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم ِمَن الس َمآِء َواألْرض " ) يونس  "

 

 مهم جدا-12
,  08, يس  41, النمل  38, األنبياء  08, يونس  27سبأ  ) "َوَيقُولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إن ُكنُتْم َصاِدقِين

  { " اْلَفْتحُ  " 28,  } السجدة  25الملك 

ٍة أََجلٌ   إَِذا َجاَء أََجلُُهْم َفاَل قُ " ُ ۗ لُِكلِّ أُمَّ ا َواَل َنْفًعا إاِلَّ َما َشاَء هللاَّ   َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة ۖ َواَل لْ اَل أَْملُِك لَِنْفِسي َضر ً
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 (07َيْسَتْقِدُموَن )يونس  
اَر َواَل َعْن ُظُهوِرِهْم َواَل ُهْم ُيْنَصُروَن )لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحيَن اَل َيُكفُّوَن َعْن ُوُجوِههِ "  األنبياء( 37ُم النَّ

 (42قُلْ َعَسٰى أَْن َيُكوَن َرِدَف لَُكْم َبْعُض الَِّذي َتْسَتْعِجلُوَن )النمل "

 سبأ( 34قُلْ لَُكْم ِميَعاُد َيْوٍم اَل َتْسَتأِْخُروَن َعْنُه َساَعًة َواَل َتْسَتْقِدُموَن )"

ُموَن )يس َما يَ "  (07ْنُظُروَن إاِلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َتأُْخُذُهْم َوُهْم َيِخصِّ

َما أََنا َنِذيٌر ُمبِيٌن )" ِ َوإِنَّ
َما اْلِعْلُم ِعْنَد هللاَّ  الملك( 26قُلْ إِنَّ

 

  ( 34َتْسَتْقِدُمون " ) سبأ  ال َتْسَتْئِخُروَن َعْنُه َساَعًة َوال "-13 

  { " " َفال َيْسَتْئِخُرون 07, } يونس  30, األعراف  61َيْسَتْقِدُمون " ) النحل  َساَعًة َوال ال َيْسَتْئِخُرونَ  "

 

الُِمون " ) سبأ  "-10   (غمرات الموت ىف  "73, األنعام  موقوفون عند 31َولَْو َتَرى إِذ الظَّ

 

ا َرأَُوا اْلَعَذاب " ) سبأ "  -15 َداَمَة لَمَّ وا النَّ   ( 50ونس ي , 33َوأَسرُّ

 

  ( 30َقالَ ُمْتَرفُوَها " ) سبأ  َوَمآ أْرَسْلَنا فِى َقْرَيٍة ِمن َنِذيٍر إالَّ  "-16 

 (  23فِى َقْرَيٍة ِمن َنِذيٍر إالَّ َقالَ ُمْتَرفُوَها " ) الزخرف  ِمن َقْبلِكَ َمآ أْرَسْلَنا  َكَذلِكَ وَ " 

 

ْزَق لَِمن َيَشآُء َوَيْقِدُر "-14  ,  34, اْلسراء  34, الروم  26, الرعد  12الشورى  , 52" ) الزمرَيْبُسُط الرِّ

  ( 36سبأ 

ْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر لَه " ) سبأ  َيْبُسطُ  "   ( 62, العنكبوت  37الرِّ

ْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر " ) القصص "  ( ) 82 َيْبُسُط الرِّ

 

 مهم جدا -18

  ) 128األنعام  , 45 , يونس 14, الفرقان  04َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم " ) سبأ "

  ) 28يونس  , 22َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا " ) األنعام  "

 

اِر الَّتِى ُكنُتم بَِها" -17 ُبون " ) سبأ  ُذوقُوا َعَذاَب النَّ ُبون 24, } السجدة  02ُتَكذِّ   {"" الَِّذى ُكنُتم بِِه ُتَكذِّ

 

 مهم جدا -24

َناتٍ  "    , 03, سبأ  42, الحج  43, مريم  4, األحقاف  25الجاثية  ) " َوإَذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم َءاَياُتَنا َبيَّ

 )عليه( 4لقمان   " 31األنفال  " َوإَذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم َءاَياُتَنا"

 

  ( 05, سبأ  00, الحج  18, الملك  26َكاَن َنِكير " ) فاطر  َكْيفَ " -21

 

  (42, يونس  27, هود  04إْن أْجِرَى إالَّ َعلَى هللا " ) سبأ  "-22 

  ( 51أْجِرَى إالَّ َعلَى الَِّذى َفَطَرنِى " ) هود  إنْ  "

 ( 184, 160, 105, 124, 147َعلَى َربِّ اْلَعالَِمين " )الشعراء  إْن أْجِرَى إالَّ  "
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 متشابهات في سورة فاهر
 

 ( :َها الن اسُ يَا أَي   ) *
ُر الل ِه يَ ْرزُُقُكم مَِّن الس َماء َواأْلَْرِض اَل ِإَلَه ِإال   يَا أَي  َها الن اسُ )  (( .١) ... ُهَو اذُْكُروا نِْعَمَت الل ِه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغي ْ
نْ َيا َواَل يَ ُغر ن ُكم بِالل ِه اْلَغُروُر ِإن  َوْعَد الل ِه َحقٌّ َفاَل تَ ُغر ن ُكُم  يَا أَي  َها الن اسُ )  (( .٧)اْلَحَياُة الد 
 (( .١٧)أَنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى الل ِه َوالل ُه ُهَو اْلَغِني  اْلَحِميُد  الن اسُ  يَا أَي  َها)

 
بُوَك فَ َقدْ ) *  ... ( : َوِإن يَُكذِّ
بُوَك فَ َقدْ ) َبْت ُرُسٌل مِّ   َوِإن ُيَكذِّ  (( .٤)ن قَ ْبِلَك َوِإَلى الل ِه تُ ْرَجُع األُموُر ُكذِّ
بُوَك فَ َقدْ )  (( .٦٧)َكذ َب ال ِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َجاءتْ ُهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَ ي َِّناِت َوبِالز بُِر َوبِاْلِكَتاِب اْلُمِنيِر   َوِإن ُيَكذِّ

 
 ( :َكِبيرٌ ) *
 (( .٧) َكِبيرٌ َوال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت َلُهم م ْغِفَرٌة َوَأْجٌر  ال ِذيَن َكَفُروا َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد )
ُهم م ْقَتِصٌد َومِ ) ُهْم ظَاِلٌم لِّنَ ْفِسِه َوِمن ْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمن ْ هُ ثُم  َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب ال ِذيَن اْصَطَفي ْ َراِت بِِإْذِن الل  ن ْ ِه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل ْم َساِبٌق بِاْلَخي ْ
 (( .١٦) َكِبيرُ الْ 

 
 ( :َوالل هُ ) *
َنا بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتِهَ  َوالل هُ )  (( .٩)َكَذِلَك الن ُشوُر   اال ِذي َأْرَسَل الرِّيَاَح فَ ُتِثيُر َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى بَ َلٍد م يٍِّت فََأْحيَ ي ْ
 (( .١١) ...اٍب ثُم  ِمن ن ْطَفٍة ثُم  َجَعَلُكْم َأْزَواًجا َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنَثى َواَل َتَضُع ِإال  بِِعْلِمِه َخَلَقُكم مِّن تُ رَ  َوالل هُ )
  
 ( :َوَما) *
 (( .١٦) ...اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب فُ َراٌت َسائٌِغ َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج  َوَما َيْسَتِوي)
 (( .١٧)َلى الل ِه ِبَعزِيٍز َذِلَك عَ  َوَما)
 (( .١٩)اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر  َوَما َيْسَتِوي)
  (( .٦٦)اأْلَْحَياء َواَل اأْلَْمَواُت ِإن  الل َه ُيْسِمُع َمن َيَشاء َوَما أَنَت ِبُمْسِمٍع م ن ِفي اْلُقُبوِر  َوَما َيْسَتِوي)

 
 ( :َنِذيرٌ ) *
 (( .٦١) نَِذيرٌ ِإْن أَنَت ِإال  )
 (( .٦٤) نَِذيرٌ ِإن ا َأْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشيًرا َونَِذيًرا َوِإن مِّْن أُم ٍة ِإال  خاَل ِفيَها )
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 ( :َغُفوٌر َشُكورٌ ) *
 (( .٦٨) َغُفورٌ َه َعزِيٌز اْلُعَلَماء ِإن  الل  َوِمَن الن اِس َوالد َوابِّ َواأْلَنْ َعاِم ُمْخَتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلَك ِإن َما َيْخَشى الل َه ِمْن ِعَباِدِه )
 (( .١٠) َغُفوٌر َشُكورٌ لِيُ َوف ِّيَ ُهْم ُأُجورَُهْم َويَزِيَدُهم مِّن َفْضِلِه ِإن ُه )
 (( .١٤) َغُفوٌر َشُكورٌ َوقَاُلوا اْلَحْمُد لِل ِه ال ِذي َأْذَهَب َعن ا اْلَحَزَن ِإن  رَب  َنا لَ )
  (( .٤١)ا َغُفورً ِليًما يُْمِسُك الس َماَواِت َواأْلَْرَض َأن تَ ُزواَل َولَِئن زَالََتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد مِّن بَ ْعِدِه ِإن ُه َكاَن حَ  ِإن  الل هَ )

 
 ( :َبِصيرٌ ) *
قًا لَِّما بَ ْيَن يَ ) َنا ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو اْلَحق  ُمَصدِّ  (( .١١) ِصيرٌ بَ َلَخِبيٌر  بِِعَباِدهِ  ِإن  الل هَ َدْيِه َوال ِذي َأْوَحي ْ
 بِِعَباِدهِ َكاَن   الل هَ  ِإن  ى فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم فَ َسمًّ َوَلْو يُ َؤاِخُذ الل ُه الن اَس ِبَما َكَسُبوا َما تَ َرَك َعَلى َظْهرَِها ِمن َداب ٍة َوَلِكن يُ َؤخُِّرُهْم ِإَلى َأَجٍل م  )

 (( .٤٧)ا يرً َبصِ 
 
 ( :ِإن  الل هَ ) *
 (( .١٨)َعاِلُم َغْيِب الس َماَواِت َواأْلَْرِض ِإن ُه َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدوِر  ِإن  الل هَ )
 (( .٤١)ِليًما َغُفورًا ِإن ُه َكاَن حَ  يُْمِسُك الس َماَواِت َواأْلَْرَض َأن تَ ُزواَل َولَِئن زَالََتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد مِّن بَ ْعِدهِ  ِإن  الل هَ )
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 مع القرآن متشابهات سورة فاطر
 " اْلَحْمُد هلِل " ) بداية سور " فاطر , سبأ , الكهف , األنعام , الفاتحة " (  – 1
 
 (  62, غافر  3" آل إَلَه إالَّ ُهَو َفأنَّى ُتْؤَفُكون " ) فاطر  – 2
 مهم جدا-3

ن ُيَكذِّ   (  22, الحج  21,  2ُبوك " ) فاطر " َوا 
ن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمن َقْبِلَك " ) فاطر َفَقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمن َقْبِلك" { (  182} آل عمران َفإن َكذَُّبوكَ "  ,2" َوا 

 (121فقل ربكم ذو رحمة واسعة )االنعام َفإن َكذَُّبوكَ 
 
َلى اهلِل ُتْرَجُع ا – 2  (  1الحديد  ,2, األنفال 119, آل عمران  211, البقرة  2ألُمور " ) فاطر " َوا 
 
 (  33لقمان  1" إنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ َفال َتُغرَّنَُّكُم اْلَحَيوُة الدُّْنَيا َوال َيُغرَّنَُّكم ِباهلِل الَغُرور " ) فاطر  – 1
 
 (  12ملك , ال 1" َلُهم َمْغِفَرٌة َوأْجٌر َكِبير " ) فاطر  – 6
 
َياَح َفتُِثيُر َسَحاًبا " ) – 1 َياَح  يرسل" اهلُل الَِّذى  8, }الروم 9فاطرفسقناه إلى بلد ميت " َواهلُل الَِّذى أْرَسَل الرِّ الرِّ

 فيبسطه فى السماء َفُتِثيُر َسَحاًبا
 
" َفإنَّا  1" ُهَو الَِّذى َخَلَقُكم " { , } الحج  61, } غافر  11" َواهلُل َخَلَقُكم ِمن ُترَاٍب ُثمَّ ِمن ُنْطَفٍة " ) فاطر  -8

 َخَلْقَنُكم " { ( 
 
 (  21, فصلت  11" َوَما َتْحِمُل ِمْن أنَثى َوال َتَضُع إالَّ ِبِعْلِمِه " ) فاطر -9
 

 (  23, الحديد  11" إنَّ َذاِلَك َعَلى اهلِل َيِسير " ) فاطر -11
 

 (12َذا َعْذٌب ُفرَاٌت َسآِئٌغ َشرَاُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاج" )فاطر " َوَما َيْسَتِوى اْلَبْحرَاِن هَ -11
 (  13" َوُهَو الَِّذى َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفرَاٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاج " ) الفرقان 
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 (  12ون " ) فاطر ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكرُ  ِفيِه َمَواِخَر ِلَتْبَتُغوا" َوَتَرى اْلُفْلَك -12

 (  12ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرون " ) النحل  َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا" َوَتَرى اْلُفْلَك 
 

, القصص  26, الروم  12, الجاثية  12, } النحل  12" ) فاطر  ِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرون"  -11
 وا " { ( " َوِلَتْبَتغُ  13
 

 مهم جدا
, } آل  29, لقمان  61, الحج  6, الحديد  13" ُيوِلُج الَّْيَل ِفى النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيل " ) فاطر  -16

 " ُتوِلُج الَّْيَل ِفى النََّهاِر َوُتوِلُج النََّهاَر ِفى الَّْيل " { (  21عمران 
 

َر الشَّْمَس َوالْ  -11 " ُكٌل َيْجِرى إَلى  29, } لقمان  1, الزمر  13َقَمَر ُكٌل َيْجِرى أِلَجٍل ُمَسمًّى " ) فاطر " َوَسخَّ
 أَجٍل ُمَسمًّى " { ( 

 
 (  6, الزمر  13" َذاِلُكُم اهلُل َربُُّكْم َلُه اْلُمْلك " ) فاطر -18
 

 (19,21إبراهيم  /11 ,16َلى اهلِل ِبَعِزيز"  )فاطر "إن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت ِبَخْلٍق َجِديد"" َوَما َذاِلَك عَ -19
 " أالَّ َتِزُر " { (  38,  } النجم 1, الزمر 11االسراء  ,162, األنعام 18" َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أْخَرى" )فاطر 

 
 (  18, غافر  19" َوَما َيْسَتِوى األْعَمى َواْلَبِصير " ) فاطر -21

 (  22,  19,  12فاطر  " َوَما َيْسَتِوى " )
 

 (  119, البقرة  22" إنَّآ أْرَسْلَنَك ِباْلَحقِّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا " ) فاطر  -21
 
 

ُبِر َوِباْلِكتَاِب اْلُمِنير " ) فاطر  -22  (  21" ِباْلَبيَِّناِت َوِبالزُّ
ُبِر َواْلِكتَاِب اْلُمِنير " ) آل عمران   (  182" ِباْلَبيَِّناِت َوالزُّ
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 (  22, الحج  18, الملك  26" َفَكْيَف َكاَن َنِكير " ) فاطر  -23
 

 (  63, الحج  21, فاطر  21" أَلْم َتَر أنَّ اهلَل أنَزَل ِمَن السََّماِء َمآًء " ) الزمر -22
 

 { ( " َوَيِزيُدُهم "  26, الشورى 113, } النساء  38, النور  31" َوَيِزيَدُهم ِمن َفْضِلِه " ) فاطر -21
 

 (  22, الشورى  32" َذاِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبير " ) فاطر -26
 

 (  23, الحج  33" ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِرير " ) فاطر  -21
 

 (  23ف , األعرا 12, الزمر  32" َوَقاُلوا اْلَحْمُد هلِل الَِّذى " ) فاطر 28
 

 " َوَما " (  11, الحج  31" َفَما ِللةَّاِلِميَن ِمن َنِصير " ) فاطر  -29
 

 " َوُهَو الَِّذى " (  161, األنعام  39" ُهَو الَِّذى َجَعَلُكْم َخآلِئَف ِفى األْرض " ) فاطر  -31
 

 " ( " َمن َكَفَر  22, الروم  39" َفَمن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفرُه " ) فاطر  -31
 

ى السََّمَوات " ُقْل أَرَءْيُتْم ُشَرَكآَءُكُم الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل أُروِنى َماَذا َخَلُقوا ِمَن األْرِض أْم َلُهْم ِشْرٌك فِ  -32
 (  21" ) فاطر 

 (  2قاف ُهْم ِشْرٌك ِفى السََّمَوات " ) األح" ُقْل أَرَءْيُتم َما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل أُروِنى َماَذا َخَلُقوا ِمَن األْرِض أْم لَ 
 

 (  22, اإلسراء  21" إنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا " فاطر  -33
 

 مهم جدا-32
" الَِّذيَن  13, } المائدة  119, األنعام  38, النحل  13, النور  22" َوأْقَسُموا ِباهلِل َجْهَد أْيَماِنِهم " ) فاطر 

 أْقَسُموا " ( 
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 " َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اهلِل َتْبِدياًل " { (  23, } الفتح  23َفَلن َتِجَد ِلُسنَِّت اهلِل َتْبِدياًل " ) فاطر  "-31
 

 مهم جدا-36
"  21, } غافر 9, الروم  22" َأَوَلْم َيِسيُروا ِفى اأَلْرِض َفَينُةُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اّلِذيَن ِمن َقْبِلِهم " )فاطر 

 نُةُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َكاُنوا ِمن َقْبِلِهم " { َفيَ 
 (  119, يوسف  11, محمد  82" َأَفَلْم َيِسيُروا ِفى اأَلْرِض َفَينُةروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم " ) غافر 

 
ُرُهْم إَلى أَجٍل ُمَسمًّى" َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلُل النَّاَس ِبَما َكَسُبوا َما تَ -31  21" ) فاطر َرَك َعَلى َةْهرَِها ِمن َدآبَّة َوَلِكن ُيَؤخِّ
 ) 

ُرُهْم إَلى أَجٍل ُمَسمًّى " )   (  61لنحل ا" َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلُل النَّاَس ِبُةْلِمِهم َما َتَرَك َعَلْيَها ِمن َدآبَّة َوَلِكن ُيَؤخِّ
 

 " إذا َجآَء أَجُلُهم " { 29, } يونس  32, األعراف  61, النحل  21" ) فاطر  " َفإَذا َجآَء أَجُلُهمْ  -38
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